
Styrelsemöte
27/2-23, 17.30, Sociologen G138

1 § Mötet öppnas

18.01

2 § Närvarande styrelsemedlemmar

Ordförande: Agnes Enterman

Vice ordförande: Erika Kalnak Jönsson

Kommunikationssamordnare: Agnes Söderberg

Sekreterare: Anna Waldén

Social samordnare: Eleonore Björling

Ledarmot: Sofia Nomark

Ekonomiansvarig: Lovisa Fridqvist

Karriärssamordnare: Li Dinnetz

Kommunikationssamordnare: Amalia Degler

3 § Frånvarande styrelsemedlemmar

Ekonomiansvarig: Alice Persson

4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande: Agnes Enterman. Sekreterare: Anna Waldén

5 § Val av justerare tillika rösträknare

Social samordnare: Eleonore Björling

6 § Godkännande av dagordningen

Ja

7 § Information från styrelsemedlemmar



● Endast våra PiL-mail ska ha åtkomst/behörighet till PiL-dokument. Inte privata
mailadresser! Vem har tid att ordna detta på driven?

Sekreterare tar på sig att lösa det.

8 § Punkter att diskutera
● Besluta i styrelsen om redaktionell ändring av stadgar gällande “Extrainsatt

föreningsmöte”. Vi informerar även om detta sedan på årsmötet.
Beslut fattas av styrelsen, ändringen sker.

● Godkänna verksamhetsberättelsen för 2022.
Verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen.

● Handlingsplan. Vi har pratat om att ändra i handlingsplanen kring sexuella trakasserier
(Handlingsplan 1). Lägga till under Vice Ordförande att hen är Trygghetsansvarig,
göra det tydligt vid “Kontakt” fliken på hemsidan att det är Vice Ordförande men ska
kontakta om det händer nått.

Styrelsen beslutar om att föreslå detta på Årsmötet.

● Diskussion om överlämning och lägga in en “återträff”. Ordförande och Vice
Ordförande håller på att skriva ett dokument som ska ingå för alla vid överlämningen.
I alla överlämningar ska vi pusha för att alla ska använda Teams (särskilt mot
Kommunikation).

● 1 april, alla biljetter kommer säljas via Hitract från och med då.

● Alla bli mer aktiva på storys på Instagram, de som håller i evenemanget kan använda
Instagrams för att lägga upp storys Instagram.

● Informationsblad PiL (Sofia)

● Ha kvar aktivitets instagram eller vara med aktiva på PiLs gemensamma? Tre
personer i aktivitet skulle kunna vara inloggade på instagrammen och vara ansvariga
för uppdateringen under deras evenemang. Förslag att ta bort Aktivitet-instagramen
och då ha ett dokument med lösenords uppdatering. Om den ska vara kvar så måste de
vara mer aktiva och tagga PiL så det kan läggas upp på båda instagram. Vi väntar med
beslut till att Sammoraden haft överlämning med Aktivitet.

● Tillägg av ny paragraf i stadgar gällande ickemedlemmar och våra evenemang.
Sekreteraren skickar förslag som sedan kan väljas in vid Årsmötet.

● Hur mycket rabatt på biljettpris för de som håller i evenemanget (+tex marskalker,
huvudfaddrar etc)? & Rabatter vid samarbete för organisationer kopplat till Lunds
Universitet. Ordförande gör en mall för rabattkod och prislista överlag i PiL som vi
kommer kollar på nästa Styrelsemöte.

9 § Övriga frågor



10 § Kalender för kommande period
Årsmöte 13 mars 17.30
Kick off, 22/3, bowling

11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
Bestäms efter Årsmötet.

12 § Mötet avslutas
19.19


