
Styrelsemöte
12/9, 17:00, hos Ordförande

1 § Mötet öppnas

Kl. 17:25

2 § Närvarande styrelsemedlemmar

Ordförande: Maja Kallin
Vice ordförande: Klara Grenert
Kommunikationssamordnare: Malin Bucht
Karriärssamordnare: Li Dinnetz
Sekreterare: Elsa Viberg
Ekonomiansvarig: Alice Persson
Social samordnare: Eleonore Björling

3 § Frånvarande styrelsemedlemmar

Kommunikationssamordnare: Agnes Söderberg
Ledamot: Sofia Nomark

4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande: Maja Kallin

Sekreterare: Elsa Viberg

5 § Val av justerare tillika rösträknare

Kommunikationsamordnare: Malin Bucht

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.



7 § Information från styrelsemedlemmar

- Må bra runda, status:

Styrelsemedlemmarna är peppade på en ny termin med PiL. Har precis startat igång med skolan
vilket känns lite överväldigande innan man vant sig vid rutiner. I övrigt glada.

- Skjuter du upp något just nu?

Små uppgifter; som att ta kontakt med företag.

8 § Punkter att diskutera
● Vilka stadgar vill vi justera tills föreningsmötet, ex byta plats på inval?

○ Ex. inval till generalerna

○ Vad vill vi förändra med föreningen?
Den nuvarande styrelsen har ändrat på mycket under förra terminen. Tex. infördes en del
stadga-ändringar såsom ändring av posterna inom aktivitets- och examensutskottet. Frågan är om
vi vill ändra något inför nästa styrelse?

Gällande generalerna för nollningen så sker invalet på våren. Detta har visat sig vara stressigt för
generalerna, det är svårt att hinna med lokalbokning och det blir även en intensiv period under
sommaren. De gör allt under en termin, och resterande termin de sitter på posten står de
tomhänta. Förslaget är därför att byta så att invalet till generalernas post sker på hösten. Detta för
att minska arbetsbördan, samt att fånga upp nya generaler direkt efter nollningen. Det skapas en
möjlighet att vara både nolla, fadder och general. Förslaget tas emot väl, och alla håller med om
att det kommer minska stressen för generalerna och göra deras jobb mer lätthanterligt.
Anledningen till att generalerna valts in under våren är för att det finns en risk att personer
hoppar av i starten av programmet och att man därför inte velat riskera att en general hoppar av.
Men vi bedömer denna risk som liten, och kommer därför att lägga fram en proposition.

Angående PiLA föreslås ytterligare en gång (förslag från förra terminen) om att
arbetsmarkandsmässan ska vara på hösten istället för våren. Invalet för PiLA är för närvarande
under våren, det behöver inte ändras, men mässan ska flyttas till hösten. Detta med anledning av
att få större uppslutning med treor inom programmet, företag har önskat om att deltagandet från
deras sida ska öka. Detta ska lämnas som förslag till PiLA. Vidare har PiLA lämnat förslag om
datum till nästa mässa, karriärssamordnare ska dubbelkolla vad det handlar om. Vidare ska hon
prata med PiLA ang. Förflyttning av mässan.



Förslag om att ändra rundvandringen under nollningen så att den äger rum under första dagen av
nollningen, alternativt en vecka efteråt för att öka deltagandet och engagemanget.

Ekonomiansvarig önskar och har förslag om att ändra i stadgarna så att ekonomiansvarig sitter på
posten i 1,5 år istället för 1 år - på samma sätt som för examensutskottet. Överlämningen tog 2-3
månader, bland annat tog det lång tid med signering till banker. Förslaget är att en termin ska
fungera som en övergångsperiod i början av posten när den nya ekonomiansvarige blir invald.
Detta för att hinna skicka in papper till banker och för att få sitta med på möten för att lära sig
posten någorlunda innan man kliver på den. Inlärningen under första halvåret blir posten som en
slags “skuggpost”. Denna period sitter alltså två stycken ekonomiansvariga. Upplägget skulle se
ut så att den första terminen är inlärningsperiod, andra terminen sitter ekonomiansvarig själv och
tredje terminen agerar hen som mentor. Under den första terminen är det den sittande
ekonomiansvarige som har huvudansvaret. Fördelen med denna ändring är att minska stress med
överlämningen och göra inlärningen smidigare. I stadgan ska det skrivas om hur ansvaret
fördelas ifall av denna ändring. Vi kommer inte kunna utlysa denna post i kommande inval,
ändringen måste först gå igenom på föreningsmötet, och sedan kan nästa styrelse använda sig av
den nya posten.

● Nästa samordnarmöte?
Vi vill få till ett samordnar-möte innan föreningsmötet den 20 oktober. Tanken var egentligen att
träffen skulle skett förra veckan.

Förslag om att slå ihop samordnarmötet med en pluggstuga för nollorna. Pluggstuga med PiL -
kl. 14-16 och 16:30 fika med samordnare, nollor får också chans att hänga kvar vara med.

- 28 september har nollorna tenta - pluggstuga för de som vill komma.
- Förslag måndagen den 26 september - kolla om utbildningsutskottet kan hålla i det.

● Vision -  SI-möten
Bil ska ha pluggstuga med deras nya studenter. Skulle PiL vara intresserade av det?
Utbildningsutskottet skulle isåfall vara ansvariga för det. Hade varit roligt och bra att få in ettorna
i gemenskapen, samt hjälpa de med studierna genom att ha en pluggstuga. Karriärssamordnare
ska prata med utbildningsutskottet om pluggstugan.



● Föreningsmöte, 20/10
Förslag om att ha ett eftersläpp av något slag efter föreningsmötet den 20/10. Kanske att mötet
ska flyttas till 19/10 beroende på vad för lokaler det finns att hyr.

- Om möte onsdagen: möte - hallands quiz - utgång på VGs.
- Om möte torsdagen: möte - utgång på ÖGs.

Inför föreningsmötet: Mer fika än tidigare möte och mötet ska gås igenom långsammare.

Kolla med aktivitet om de kan lösa eftersläpp på torsdagen, onsdagen eller fredagen specifikt för
de i föreningen. Göra en intressekoll och fråga vilka som vill köpa förköp. Socialsamordnare
kollar med aktivitet, kolla om 60 stycken förköp.

● Kalender för alla aktiviteter?

Finns att hitta på Drive.

● Plan för kommunikationen inför mötet
- Hur ska vi kommunicera föreningsmötet på bästa sätt?
- Nominera personer till poster.
- Taktisk med insta takeover - hur kan vi optimera för att sälja in posterna; Följa med på en

dag i vlogformat, eller liknande, göra inläggen lite lättsamma och roliga. Max 10 stories.

● Minglet, 22/9.
Valberedningen kommer anordna ett mingel detta datum med syfte att nollorna ska få komma
och prata med olika poster.

● Utvecklingsdagarna, vem vill åka? P-riks
Den 14-16 oktober har P-riks utvecklingsdagar som personer från PiL får komma och besöka.
P-riks står för kostnaderna och helgen äger rum i Stockholm. Sista anmälningsdag imorgon.



● Studiecirklar
Studiecirklarna öppnades under samma vecka som skolan startade, och stänger samma söndag
som föreningsmötet är. Cirklarna kommer vara identiska med förra terminens. Endast
närvarorapportering och avslutning. Klara och samordnare ska påminna studiecirkelledare om att
de startat.

● Nominera medlemmar som ni tror skulle kunna passa på posterna
Önskan om att styrelsemedlemmar ska nominera så många de kan till posterna för att öppna
dörren för att fler ska söka.

● Ekonomi
En faktura har i somras krånglat, fakturan kom från PiLA. De hade fått en faktura i slutet av
sommaren som gått till inkasso. De hade missat fakturan och även påminnelsefakturor, det blev
400 kr. Extra.

- Stadgar: hur gör man om man gör privata utlägg och missar en betalning? Vad gör PiL
med påminnelseavgifter? Personliga utlägg? Oaktsamhet?

- Kan vi ha något i avtalet om oaktsamhet, slarv? Vad händer om något sådant uppstår?
Trycka på i avtal om att man har ansvar att skicka fakturor i tid - en väldigt viktig uppgift.

- Skapa ett system där man alltid lägger in om fakturor, tex. google docs - lägga in fakturan
inklusive belopp, PDF, osv. Så fort man beställt något ska det skickas till
ekonomiansvarig på Teams med datum, belopp och företag. Skriva in i allas doktriner och
i avtalet.

- Inför nästa styrelsemöte: forma “ekonomisystem”

● Hitract
Vi har för närvarande kontakt med Hitract, Kontraktet om samarbetet är inte påskrivet från PiL:s
sida. Det första kontraktet från februari är påskrivet - som handlade om att vi ska ingå samarbete
med hitract. Det finns en önskan om att kanske avsluta kontraktet.

Kontrakten blev av för att vi ville använda appen för dess biljettfunktion. Potentialen för appen är
stor. För att få igång användandet av hitract hade vi behövt “tvinga” folk att vara med för att
skaffa den. tex. genom ett event som endast går att köpa genom appen.

Det har varit problem med kommunikationen mellan hitract och novisch inför nollningen.



All kommunikation  från Hitract ska från och med nu vidarebefordras till Klara och Maja.
- Hitract vill ha ett registerutdrag ASAP. Avgiften reduceras om vi kan få in det här

registret.

Vi beslutar om att ge hitract en chans till och ser om vi kan klargöra hela konceptet. Försöka få
igång att använda appen.

9 § Övriga frågor

- Linsen på kameran har fått en liten skada - det räcker förmodligen att byta lins. Gå till
fotobutik och kolla vad som kan göras.

- Vill vi ha paradisbalen igen till våren? Kolla med gamla projektgruppen hur mycket
arbete det var och om det hade varit möjligt för bal-utskottet att hålla i två baler. Vi väntar
på att svara, men är sugna på det! Kolla även med bal-utskottet om de hade kunnat tänka
sig att vara med och anordna.

10 § Kalender för kommande period
Läsa igenom stadgar inför nästa styrelsemöte.
22/9 - valberedningsmingel
14-16/10 - P-riks utbildningshelg
20/10 - Föreningsmöte
5/11 - PiL 30 sittning
3/12 - Bal

11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
Måndag 3:e oktober kl. 17:00

12 § Mötet avslutas
Kl. 20:03


