
PA Gefle Studentförening
Styrelsemöte 25/5-2022 klockan 16:34 på Högskolan i Gävle

Protokoll nr 8.

Närvarande:

Albin Törnblad, ordförande

Meia Lindholm, vice ordförande

Emelie Bergqvist, ekonomiansvarig

Tove Lundqvist, näringslivsansvarig

Viktor Olofsson, vice näringslivsansvarig

Vilma Landemoo, eventansvarig

Hanna Hellman, vice eventansvarig

Emelie Fransson, utbildningsansvarig

Elsa Dahlgren, kommunikationsansvarig

Jonathan Andersson, marknadsföringsansvarig

Närvarande utan rösträtt:

Mötesordförande: Albin Törnblad

Mötessekreterare: Meia Lindholm
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Bilageförteckning

FORMALIA

§ 1 Mötets öppnande

Mötesordförande Albin Törnblad hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl 16:34.

§ 2 Genomgång av dagordning

2.1 Dagordning presenteras

2.2 Fastställande av övriga punkter

§ 3 Val av mötesordförande

Mötet väljer Albin Törnblad till mötesordförande.

§ 4 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Meia Lindholm till mötessekreterare.

§ 5 Val av justeringsperson

Mötet väljer Jonathan Andersson till justeringsperson.

§ 6 Anmälan av förhinder

XX

§ 7 Veckans runda

XX
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ÄRENDEN

§ 8 Genomgång av föregående beslutspunkter

§ 9 Rapport från styrelsen samt valberedning

Ordförande

● Möte med vice ordförande och marknadsföringsansvarig om hemsidan
● Kontaktat Linda Langeborg om introduktionsdagen under insparken 2022
● Kontaktat P-riks gällande alkohol och bjudning av alkohol - vad som gäller.
● Möte med Gefle Studentkår om Hitract
● Skrivit avtal med Hitract
● Storföreningsmöte med Gefle Studentkår
● Kommande: Möte om Hitract med Gelfe Studentkår - hur de fungerar

Vice Ordförande

● Möte med ordförande och marknadsföringsansvarig om hemsidan
● Mejlat studenter som går PA om inspark (tipsa om att delta och varför man vill delta i

en inspark).
● Mejlat information om att man kan söka till valberedningen för PA studenter.
● Pluggstuga tillsammans med utbildningsansvarig
● Storföreningsmöte med Gefle Studentkår

Ekonomiansvarig

● Betalat fakturor
● Börjat bokföra

Näringslivsansvarig

● PA-dagen:
o Fortsatt planering
o Fortsatt skicka inbjudningar
o Det ska starta kl 11:00 och pågå i ungefär 2h

● Bidrag från HiG för föreläsningar för HR-dagen (kan få bidrag om föreläsningen är
öppen för alla).

● Kontakt med Effect management för att förnya avtal

Eventansvarig

● Haft sittning tillsammans med HIP
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● Information om idéer kring insparken 2022
● Möte med Cult & Co om examenssittning och den har ställts in pga för lite

anmälningar

Utbildningsansvarig

● Handlat fika till pluggstuga
● Skickat ett utvärderingsmejl om Assessioutbildning
● Kommande: Kontakta Assessio om höstutbildning

Kommunikationsansvarig

● Hjälpt event med sånghäfte och anmälningsformulär
● Delat ut saker på instagram
● Kommande: Göra en grupp för alla PA studenter, nya som gamla

Marknadsföringsansvarig

● Möte med ordförande och vice ordförande om hemsidan, ny insparkssida, ny student
bland annat.

● Kontakt om beställning av ovvear
● Väntar på offert om beställning av tröjor
● Möte med Gefle Studentkår om Hitract
● Storföreningsmöte med Gefle Studentkår
● Designat och beställt roll-up samt en banderoll
● Kommande: Göra en grupp för phaddrarna samt ett till formulär med kompletterande

uppgifter till insparksutbildningen

§ 10 Diskussionspunkter

● X

§ 11 Beslutspunkter

● X

§ 12 Övriga punkter

● P-riks söker ekomomiansvarig
● Påminnesle att kolla mejl i sommar
● I början av augusti får vi listorna för första antagningen, så all förbredelse tex.

insparksmejl och bibel ska helst vara klar då
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§ 13 Nästa möte

Nästa termin, bestäms via Styrelse 2022

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl 17:22.

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare, Meia Lindholm Ordförande, Albin Törnblad

Justeringsperson, Jonathan
Andersson
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