
Styrelsemöte
6/2-23, 17.00, Sociologen G101

1 § Mötet öppnas

18.04

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: Alice Persson

3 § Frånvarande styrelsemedlemmar

Ekonomiansvarig: Lovisa Fridqvist

Karriärssamordnare: Li Dinnetz

Kommunikationssamordnare: Amalia Degler

4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande: Agnes Enterman. Sekreterare: Anna Waldén

5 § Val av justerare tillika rösträknare

Vice ordförande: Erika Kalnak Jönsson

6 § Godkännande av dagordningen

Ja

7 § Information från styrelsemedlemmar



● Alla ska kolla Teams en gång om dagen (mån-fre)

● Inventeringslista

8 § Punkter att diskutera
● Studiecirklar

Hitract
Möte med P-riks. Kommunikation lägger ut på Instagram, Facebook i februari.

● Visselblåsarfunktion hemsida/Hitract

● Göra + beställa visitkort/informationskort om PiL + stora PiL-stickers

● PiLA flaggor banderoller - hållbarhet och miljö (hur göra med de gamla)

● Årsmöte datum + sal
13/3 17.30. Ordförande bokar plats.

● Skriva diplomen och medalj
Ordförande fixar diplom till styrelsen. De sociala samordnare fixar diplom till sina utskott.
Ordförande skickar mall på diplom till dem. Behöver diplomen senast om två veckor.

● Ha viss information om vår förening på engelska för icke svensktalande studenter.
Kort på Engelska på hemsidan och på Instagram.
“Vi är en förening för studenter i Lund som läser Human Resources kandidatprogram eller
kurser med inriktning mot HR-frågor” typ denna mening som förslag på Engelska.

● Marknadsföra PiL i början av introkurser för psykologi, sociologi och arbetsrätt, så att
vi även fångar upp personer som läser fristående kurser.

När visitkorten har kommit kan vi ha snabb intro i kurserna. Sekreterare och Social
Samordnare kan presentera Arbetspsykologi.

● Avstämningar med alla i styrelsen
Ordförande och Vice vill ha avstämning med alla. De återkommer med tider och så får man
prata om sin post och förväntningar ect.

● Paradiskonferens+sittning 23/2! 😍
○ De två som hjälper till med paradisbalen men inte sitter med i utskott?

9 § Övriga frågor

Studiestuga om Arbetsrätt 1 - Karriär Samordnare ska kolla med sitt utskott om de vill dra i
det, många i styrelsen som har läst Arbetsrätt 1 har sagt att de gärna är med som frivilliga i en
studiestuga.

Alla kan ha försökt läst igenom handlingsplanerna, Vice skickar länken till dem i Teams och
så har vi feedback om det nästa styrelsemöte.



Budgetförslag av Ekonomiansvarig. Budgeterat att vi ska få 25 000 kr från Folkuniversitetet,
de har sagt att vi kommer få 7000. Framför allt Novisch och Examen ha fått mer i bidrag för
att PiL har en stabil ekonomi, pengarna är främst för att sänka biljettpriserna.

Kommunikation, fotografering v. 8, förmodligen 3 dagar mellan typ 10-12.
Möte med PiLA, marknadsföring kring PiLA - ev. koppla Hitrac till PiLAs instagram.

Rabatterar till Lunicore, 15% denna gången eftersom de är med Lunds Universitet. Hur ska vi
göra för framtiden? Diskussion till nästa möte.

10 § Kalender för kommande period

Alla hjärtans sittning, Paradis konferens och sittning.

11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
27/2 17.30 2023

12 § Mötet avslutas
20.03


