
Styrelsemöte
11/1-23, 17.00, Karl XII Gatan 14E

1 § Mötet öppnas

18.06

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

Ekonomiansvarig: Alice Persson

3 § Frånvarande styrelsemedlemmar

Kommunikationssamordnare: Amalia Degler

4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande: Agnes Enterman

Sekreterare: Anna Waldén

5 § Val av justerare tillika rösträknare

Sofia Nomark

6 § Godkännande av dagordningen

Ja

7 § Information från styrelsemedlemmar



Möte med Hitract.

P-riks har gjort avtal med Hitract. Förklaring vad Hitract är. Både för arbetsgivare, studenter
och studentföreningar; https://hitract.se/ . I Hitract kan man skicka pushnotiser, samla in de
uppgifter som vi behöver, skapa events (event kalender), man kan i eventen skapa olika
biljetter och ta betalt för dem där och man kan även låsa dessa så att bara medlemmar kan
köpa det. Man kan koppla sitt flöde till sin Instagram. Man kan även sälja sina biljetter i
Hitract och även sälja produkter. Man kan även scanna sina biljetter med en QR kod i dörren
på en, exempelvis sittning och på så sätt checka av. Det går även att göra förköp för
medlemmar.

Sekreterare har mejlar P-riks om det är lättare att köra Hitract direkt eller först köra Memelist
med omregistreringen, väntar på svar och sedan sköter Sekreterare kontakt med Hitract om
medlemsregistrering. Kommunikation övar på att att lägga upp events på Hitract så länge och
ska ha ett separat möte med Hitract där de visar hur man skapar.

Information från ordförande

Alla ska fylla i sina kontaktuppgifter under i “Styrelsemedlemmar 2022/2023”.
Musikhjälpen, information om att bössan är nu avslutad och uppdatering om hur det gick.

Information om att vi har fått extra bidrag från P-Riks på 9400 kr.

8 § Punkter att diskutera

Paradiskonferens

Ordförande håller på att prata med de andra ordförande om detta. Ordförande vill ha en offert
på en sittning så hon kan älska pengar från Lundakarnevalen. Ordförande håller på att boka
AF (förmodligen Nya Fest).

Gruppkontrakt om hur vi förhåller oss till varandra i PiL.

Alla skriver på. Bra att det är tydligt.

Äska pengar Lundakarneval.

Samordnare informera sina utskott om att ifall de har en bra idé på evenemang som de vill
söka pengar till! Sista datum 15 januari. Påminna utskotten om sista dagen att ansöka.

https://hitract.se/


Presentation på Instagram och Hemsida.

Lägg upp presentation på styrelsemedlemmar på Instagram och hemsida. Diskussion om att
göra det så snart som möjligt.

Policys/handlingsplaner

Diskussion: Tjejjouren göra en utbildning för faddrarna? Visselblåsarfunktion på hemsidan,
också kanske länka till Tjejjouren. Göra det tydligt på hemsidan vem man ska kontakta om
någonting händer på våra evenemang. Vice Ordförande eventuellt ansvarig för policys.

Ändra stadgarna såsom P-riks föreslagit

Förslag om att ändra i våra stadgar så att det både kan heta “Extra Årsmöte” och “Extra
Föreningsmöte”. Beslut: Ändra så att det kan heta “Extra årsmöte” och “Extra
föreningsmöte”. P-Riks godkänner.

Hälsningsgille i AF 26/1 ca kl. 10-16

Ordförande har anmält PiL till Hälsningsgillet. Information är utlagt till alla som är aktiva i
PiL. Dela upp dagen så den inte blir så lång. Försöka vara 4-6 stycken med.

9 § Övriga frågor

Sekreterare vill lägga upp information om omregistrering av medlemskap i våra kanaler

Ekonomiansvarig visar även bokslutet och förklarar varför det är så mycket pengar plus.
Dagen efter bokslutet så fick PiL en faktura på 25000 från Personalvetarbalen så det förklarar
överskottet.

10 § Kalender för kommande period

Ingenting inplanerat.

11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte

6/2 2023, 17.00

12 § Mötet avslutas

19.12




