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Närvarande: 
Sebastian Nylén  N 
Alfred Berg  N 
Lynn Johansson   N 
Ebba Knutsson  N 
Max Broström  N 
Josefine Blomqvist N 
Hanna Gertsson  N 
Hugoh Nykander  N 
 
 
N= Närvarande , L= Laga förfall 

    
 

§ 1.  Formalia 
Föredragare: Sebastian Nylén 
 
1. Mötets öppnande      
      Sebastian Nylén förklarar mötet  

öppnat 
        
      Styrelsen beslutar att  
     
2. Val av mötesordförande  utse Sebastian Nylén till  
 mötesordförande 
 
3. Val av mötessekreterare  utse Lynn Johansson till 

mötessekreterare 
 
4. Adjungeringar Emma Evergren, Märtha Ransjö 

Zander, Hugo Eriksson, Emilia 
Friberg, Jenny de Bruin, Isak 
Jonasson och Emil Andreasson ges 
närvaro-, förslags- och yttranderätt till 
dagens möte 

     
5. Fastställande av föredragningslista  Fastställa dagordningen i enlighet   

med utskickat förslag 
 
6. Föregående protokoll    Lägga föregående protokoll till  

handlingarna   
  

 

§ 2.  Diskussioner  

 
1. Motivation 

Då vi är inne på sista läsperioden under verksamhetsåret 2019/2020 är det 
naturligt att man tappar motivationen. Ett bra sätt för att öka 
sammanhållningen i gruppen inför den sista perioden kan vara en Afterwork 
via Zoom inför kvartalsmöte 4 där man sammanfattar verksamhetsåret. Det 
är viktigt att alla hjälps åt så att ingen känner sig ensam om arbetet.  
 

2. Sponsringsansökan 
Alfred publicerar sponsringsansökan på Slack för att få feedback.  
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3. Handlingsplan 
Långsiktigheten i handlingsplanen saknas. Alfred, Hugoh och Sebastian bokar 
in ett möte 15 april kl. 16 för att lägga fram idéer. Vidare möte planeras i 
Slack. Sista deadline för handlingsplanen är 21 april. 

 

4. Pitch U-konf 
Affe och Max presenterar deras framtagna pitch för U-konf. Samtliga anser 
att denna ser bra ut och förslaget skickas ut till utskottsordförande under 
kvällen.  
 

5. Budgeten 20/21 

Ebba har fått in avvikande budgetförslag från vissa utskott och vissa utskotts 
budgetförslag saknas fortfarande. Utskotten informeras ytterligare för att få 
en extra chans att göra det bättre. Ett budgetmöte kommer hållas efter 
styrelsemötet. 

 
6. Utskick extrajobb 

Viktigt att tänka på att mailutskick skickas till rätt målgrupp. Företagen 
bestämmer vilken specifik målgrupp de vill nå men det är viktigt för 
Arbetsmarknadsutskottet att försöka förmedla vilken målgrupp de anser vara 
bäst lämpad. Eventuellt kan man göra en näringslivs-målgrupp för de som är 
intresserade av jobbförslag.  
 

7. Digitalt I-mys 
Ett eventuellt digitalt I-mys hade kunnat öka motivationen hos våra 
medlemmar och öka möjligheterna för dem att socialisera sig samt för att de 
ska känna att verksamheten flyter på. Istället hade en digital Afterwork med 
underhållning kunnat vara en bättre idé. Hugoh ska höra med Idesix om 
intresset finns för ett digitalt event. Viktigt med en anmälningslänk till 
evenemanget för att se hur stort intresset är.  

 
 

§ 3.  Övriga frågor 

 
1. Välmående-enkäten 

Välmående-enkäten skickas ut på måndag via Mail-chimp, Facebook-sidor samt via 
utskotten. Viktigt att alla eftersträvar att vi vill få in många svar och hjälps åt. 
 

2. Reseersättning  
Reseersättning för två alumner är ej klara. Den ena då den är långt tillbaka i tiden 
och den ena för att den överstiger utsatt budget på 2 500kr. För att underlätta i 
framtiden är det relevant och sätta en budget-rad för totalbeloppet av alla 
reseersättningar istället för flera.  
 

3. Fel i bokföringen 
Ebba har bokat in ett möte med revisorerna för att gå igenom felet i bokföringen. 
För tydligare insikt i tidigare verksamhetsår kommer Ebba behöva beställa tidigare 
bankrader. Ett ekonomiskt beslut kring huruvida vi ska skriva av en förlust behöver 
tas. Ebba ansvarar för att lägga fram detta inom två veckor.   
 

4. Covid-19 brevet 
Utskotten hade uppskattat om brevet till våra medlemmar har gått via dem först för 
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att de ska vara medvetna om situationen. Detta ska eftersträvas nästa gång.  
 

5. Information studiestart 
Covid-19 kan eventuellt påverka studiestarten. NPG har kontinuerlig kontakt mellan 
kåren och skolan och önskar flexibilitet och förståelse.  

  

§ 4.  Avslutande formalia 
 Föredragare: Sebastian Nylén 
        

Styrelsen beslutar att 
 

1. Nästa möte     Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.04.21 kl. 18.00 via Zoom 

 
6. Mötets avslutande    Sebastian Nylén förklarar mötet  

avslutat 


