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1 § Mötet öppnas

kl 17.10

2 § Närvarande styrelsemedlemmar

Ordförande: Agnes Enterman

Vice ordförande: Erika Kalnak Jönsson

Kommunikationssamordnare: Agnes Söderberg

Karriärssamordnare: Li Dinnetz

Sekreterare: Anna Waldén

Social samordnare: Eleonore Björling

Ledarmot: Sofia Nomark

3 § Frånvarande styrelsemedlemmar

Ekonomiansvarig: Alice Persson. Kommunikationssamordnare: Amalia Degler

4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande: Agnes Enterman

Sekreterare: Anna Waldén

5 § Val av justerare tillika rösträknare

Karriärssamordnare: Li Dinnetz

6 § Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

7 § Information från styrelsemedlemmar

- P-Riks presenterar sig via Zoom i början på vårt möte (ca 30 min).



Representant från P-Riks presenterar sig. Utbildningsansvarig i P-Riks presenterar
sig, fokus på hela utbildningen på nationell nivå. Förklarar vad P-Riks är. Film och
PowerPoint om P-Riks. Viktigt att hela styrelsen känner till vad P-Riks är.

- Presentation av varandra.

Presentation av nya som gamla styrelsemedlemmar, alla är väldigt taggade!

- Må bra runda, status.

Mår bra runda. Alla mår bra! Lite stressade men annars bra.

- Skjuter du upp något just nu?

Smågrejer, mycket med skolan och söka till utbyte.

8 § Punkter att diskutera
● Extra föreningsmöte i slutet på november:
- PiL 30 år går av
- Novischutskottet ska tillsättas (+utlysning av poster)
- Den vakanta posten i utbildningsutskottet ska tillsättas (+utlysning av post)

Diskussion om Utbildningsutskottet. Valberedningen ska göra det tydligt att SI är en viktig del
av posten (för att förhoppningsvis locka mer folk). Studiestuga på våren och mer SI på
hösten, för Arbetsrätts kursen.
Ordförande pratar med Valberedningen.

30/11 Extrainsatt Årsmöte, på plats. Ordförande bokar ett klassrum på Sociologen, kl. 18.00
På årsmötet; Välja in Ekonomiansvarig, Novischutskottet, Utbildningsutskottet och
Paradisposten.

● Flytta PiLA till hösten?
Diskussion om att flytta PiLA till hösten. PiLA själva fixar sittningen efter
Arbetsmarknadsdagen. Karriärsamordnare ska kolla med PiLA om de kan tänka sig att ha
sittningen. Prioritera 2orna och 3orna när det kommer till schema. Förslag om att ha mässan
direkt i slutet av september/början av oktober, kolla bara så det inte klatschar med
Personalekonomi tentan. BESLUT; att flytta PiLA till hösten.



● Paradisbalen

Diskussion kring om vi ska ha en invald post eller lägga på ett annat utskott. Det blir mycket
på andra utskott och inte därför de har valt att vara föreningsaktiva. Paradispost.

Utlys det som preposition och den är golv-nominering. Rösta igenom att det ska finnas en
Projekt-post vid årsmötet. Utlysa innan vad propositionen innebär (som valberedningen gör
men som en preposition).

En person som är Huvudansvarig, den personen får sedan välja 2 personer som hjälper den -
likt faddrar och marskalkar.

Beslut: Att skriva en preposition och utlysa denna innan. Rösta in en tom post,
golvnominering sedan. Utlysa som Projektpost och sedan ev. som en fast post om intresse
finns senare.

● Studiecirklar
Mycket strul, nytt system i januari. Vice ska kontakta en ledare i varje grupp så de kan gå en
utbildning och starta upp studiecirklarna. Ev. att slå ihop studiecirklar för att göra det lättare?
Vice uppdaterar hur det går.

● Ekonomiansvarig mandatperiod:
- Ur föreningsmötet 19/10-22: “Som undantag kan ekonomiansvarig ha en

överlämningsperiod om upp till sex (6) månader följt av ett (1) års mandatperiod”.

Diskussion: Ett alternativ är att Ekonomiansvarig väljs in på höstmötet, och sedan går
Gamla Ekonomiansvarig av efter bokslut i januari och då går Nya Ekonomiansvarig på.
Posten blir då 1 år och 3 månader. Man kör ett kalenderår (jan-jan) istället.
Utlysa en post på extrainsatt årsmöte?
Kolla detta på Alice. Och Ordförande ska även kolla detta med valberedningen.
Den som har suttit 2022 kommer gå av 2023 och då får man presentera en budget som man
bara har varit med på i 3 månader. 3 månader är nog tillräckligt med tid för dem att gå
igenom allt.

● Vakant post för Aktivitetsutskottet Fest under ca 3 månader (jan-mars). Resterande
från aktivitetsutskottet hjälper till under den tiden?

En i Aktivitet Fest ska gå på utbyte i januari. Tidskrävande att välja in en person på 3
månader. Alla i aktivitet hjälper till där istället. Nästan allt arbete till Alla hjärtans dag
sittningen är innan januari.



● Höja budget för vissa utskott (ta upp dokument med förslag)
Diskussion; Höja vad alla utskott kan få av PiL. Det finns mycket pengar över och det är
bättre att det går tillbaka till medlemmarna. Novisch ska få mer pengar, har alltid velat ha
mer pengar. Examensutskottet, motivering att de som har varit med i PiL i 3 år ska få en så
billig examen så möjligt. PiLA ska ev. även få mer pengar för att de alltid går sällan runt.
Utbildningsutskottet få mer pengar så småningom? Bra indikation, testa först hur mycket
utgifterna är för tex. studiestugor.
Budgeten sätts på Årsmötet.

● Fotografering:
- När kommer tröjorna? Kan vi redan nu boka in tillfälle för fotografering?

Tröjorna är beställda för två veckor sedan.

● Uppdatera hemsidan (lägg in visbok, uppdatera bilder när de tagits på föreningsaktiva,
uppdatera “Kolla här”-flödet längst ner). Stämmer Samarbetspartners?

Uppdatera hemsidan lite överlag.

9 § Övriga frågor

● Funderingar; Skicka in ansökan om att få en billigare nollning, som ett stipendium. På
nollningen anmäler sittningarna separat, en bas summa och sedan för varje sittning.

● Diskussion; Hitrac vill ha möte med oss. Näringslivs har skrivit ett avtal med Hitrac,
hur ser kontraktet ut? Konflikt mellan Memlist och Hitrac för medlemsregistrering.
Bra verktyg för att sälja biljetter, Google formulär är ej det bästa för event. Prata om
det på nästa styrelsemöte. Ev. byta vid årsskiftet eller vid nästa nollning? Också kolla
hur det skulle fungera med medlemsregistrering?

● Karriärssamordnare ska be Utbildningsutskottet att ta upp till Ledningsgruppen att det
inte är okej att lärarna använder Canvas för att annonsera ut jobb. De får i såna fall
använda PiLs kanaler, det tar intäkter från PiL och är inte etiskt att de använder
universitetets resurser att annonsera.

● Påminnelse från Kommunikationssamordnare att alla ska bli bättre på att höra av sig i
tid om Facebookevenemang, minst 7 dagar innan. Utvärdera detta och eventuellt göra
perioden det längre. Skriva in detta i alla doktriner, minst 7 dagar innan. Samordnare
tar upp att detta gäller stenhårt. 7 dagars leveranstid! Lägga in folk som medvärdar i



evenemanget för att slippa mer jobb för kommunikation.

10 § Kalender för kommande period

11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte

Nästa Styrelsemöte; samma datum som Extra Årsmötet, 30/11 kl 15.30.
Ev. ha möte med Hitrac där då också.

12 § Mötet avslutas

20.54


