
PA Gefle Studentförening
Styrelsemöte 10/5-2022 klockan 17:50 på Högskolan i Gävle

Protokoll nr 7.

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 17:51.

§ 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 Emelie Fransson till justeringsperson.

§ 6 Anmälan av förhinder

XX

§ 7 Veckans runda

Må bra runda: samtliga i styrelsen får berätta hur de mår.
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ÄRENDEN

§ 8 Genomgång av föregående beslutspunkter

§ 9 Rapport från styrelsen samt valberedning

Ordförande

● Möte med intern revisor om verksamheten
● Uppdaterat mötesprotokollen för bättre struktur
● Studentdialogsmöte med kåren och kommunen
● Nätverksmiddag med Gävle Innovation Hub med näringsliv och vice ordförande

Vice Ordförande

● Studentdialogsmöte med kåren och kommunen
● Skickat in kompletterande dokument för P-riks
● Nätverksmiddag med Gävle Innovation Hub med näringsliv och ordförande
● Möte med intern revisor om verksamheten
● Möte med PR om förmånsavtal
● Uppdaterat mötesprotokollen för bättre struktur
● Kommande: Mejla medlemmar om insparken.
● Kommande: Mejla om valberedning för treor.

Ekonomiansvarig

● Fakturerat samarbetspartners för monetära bidrag

Näringslivsansvarig

● Nätverksmiddag med Gävle Innovation Hub med näringsliv och vice ordförande
● Försökt få tag i en samarbetspartner för att förlänga avtal
● HR-dagen:

o Kontaktat företagare
o Funderat över tema

● Möte med SportHIG -  för att få reda på mer information vad dem gör
● Satt ett preliminärt schema för PA-dagen

Eventansvarig

● Möte med HIP ang. ovve sittning och insparken
● Kontakt med Joel och Max om Trossen
● Kontakt med PR ang vad som ska delas i framtiden, tex. nya evenemang
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● Pratat med projektgruppen om examensfirande och de har tillsammans bestämt att
treorna själva styr den sittningen

● Eventuellt samarbete Cult & CO för examenssittning för treorna
● Kommande: Förväntas skriva avtal och boka möte om Trossen snart

Utbildningsansvarig

● Utvärdering av ASSESSIO utbildning
● Kommande: Planeras att bjuda på fika när ettorna har pluggstuga den 24 maj
● Kommande: Köpa fika för pluggstugor, styrelsemöte och annat

Kommunikationsansvarig

● Inventerat och städat förrådet tillsammans med marknadsföringsansvarig
● Delat information kring insparken
● Delat information kring anmälan till tentan
● Möte med vice ordförande och marknadsföringsansvarig om förmånsavtal
● Delat information kring kommande sittning

Marknadsföringsansvarig

● Delat information kring kommande sittning
● Möte med kommunikationsansvarig och vice ordförande om förmånsavtal
● Kolla upp återförsäljare på roll-ups
● Kommande: Beställa roll-up

§ 10 Diskussionspunkter

● Insparkströjor - hur ska de se ut?

§ 11 Beslutspunkter

● Beställa ny mick till högtalaren
● Beställa phadder t-shirts (likadana som förra året)
● Beställa phadder hoodies, PA GEFLE (på ryggen) & Namn och PA logga (på bröstet,

likadan som våra styrelsehoodies utan titel)

§ 12 Övriga punkter

● Sommaravslutning för styrelsen efter nästa styrelsemöte

§ 13 Nästa möte
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V.21, 25/5  klockan 16:30

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat kl 19:06.

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare, Meia Lindholm Ordförande, Albin Törnblad

Justeringsperson, Emelie Fransson
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