VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden VT20 –
HT20
Fakta om året som gått:
Min period som ordförande har minst sagt varit speciell. Jag klev över från vice ordförande
till ordförande i april 2020, mitt under pandemin. På grund av detta har året haft sina med och
motgångar, Pelikan har förlorat två sponsorer men samtidigt knutit band med nya.
Distansundervisning har genomgått större delen av min sittande period vilket gjort att vi
försökt nått ut till medlemmar i så stor utsträckning som möjligt, genom exempelvis enkäter
kring olika verksamhetsdelar inom styrelsen för att få höra deras röster och vad de vill se av
föreningen. Vi har fortsatt arbetat med transparens, som även var ett verksamhetsområde från
förra perioden. Sammanfattningsvis har det varit ett tufft år men på grund av våra
medlemmars engagemang har året varit väldigt bra till hänsyn med omständigheterna.
Antal medlemmar 2020-12-08: 199 bidragsgrundande medlemmar, 313 medlemmar totalt.

Styrelse:
Ordförande: Emma Romlin
Vice ordförande: Emma Björndahl
Sekreterare: Malin Almström
Ekonomiansvarig: Elin Thulin
PR-ansvarig: Maja Pettersson
Utbildningsansvarig: Elin Skau
Sexmästare : Miranda Malmberg
Sportansvarig: Cassandra Möller
Webbansvarig: Märta Hägg Wass
Övriga:
Valberedare: Emma Bergström & Erica Jansson
Verksamhetsberättelse
Under året som gått har verksamheten drivits framåt av engagerade styrelsemedlemmar och
övriga valda till förtroendeposter. Även genom ett stort engagemang av Pelikans medlemmar.
Nollningen kunde genomföras i sedvanlig ordning i början av höstterminen och var, som icke
vanligt, under andra förutsättningar än tidigare år. Med full hänsyn till restriktionerna från
FHM genomfördes en ovanlig nollning som uppskattades av alla inblandade.
Styrelsens berättelse
Ordförande:
Med de rådande omständigheterna gick jag över till ordförandeposten i ett onekligen osäkert
läge. I april visste ingen hur läget skulle utvecklas samtidigt som fler saker ställdes in med
kort varsel, till nackdel för våra medlemmar och oss som styrelse. Samtidigt som jag gick

över till ordförande blev jag vald till general för nollningen HT20 med huvudansvar och
bedrev den planeringen parallellt med styrelsearbetet. Något som blev mitt huvudfokus under
den större perioden av året, att välkomna våra nya medlemmar. Planeringen för föreningen
låg självklart i att välkomna de nya PA-studenterna bäst möjligt, och tillsammans med både
styrelsen och universitetet planerades en covid-säker nollning. Att genomföra en covid-säker
nollning var inte lätt då planeringen pågick direkt från start i april till augusti, när den ägde
rum. Under de restriktioner som ställdes i bruk i augusti, 50-personers regeln samt social
distansering, planerade vi för en nollning med grupper om mindre än 50-personer samt även
utomhus för att kunna hålla den sociala distanseringen. En mycket lyckad vecka
sammanfattningsvis. Annars har ordförandeposten handlat om att vara den sammankopplade
länken mellan alla styrelseposter, för att inspirera och skapa en god gemenskap i styrelsen.
Ett annat huvudfokus har varit att ställa om, inte ställa in. Jag har bidragit att flytta mycket
fokus från festande till utbildning, i form av att samverka med våra samarbetspartners där
dem hållit digitala föreläsningar av värde för oss som studerar PA. Ordförande har medverkat
vid Årsmöte tillsammans med P-riks och andra personalvetarföreningar runt om landet.
Ordförande har medverkat vid ordförandemöten som hålls av Karlstad Studentkår en gång i
månaden, samt medverkat vid sektionsrådet tillsammans med vice-ordförande och
utbildningsansvarig. Vidare har ordförande har haft den yttre kontakten med att svara på alla
mejl som kommer in, är ansiktet utåt för föreningen, har planerat och skrivit dagordning och
hållit i alla styrelsemöten. Ordförande har även i hänsyn till att ändra i stadgarna till vårmötet
2021, den motionen ska bestå av att ordförande väljs in under vårmötet och vice ordförande
under höstmötet (som de båda posterna görs i dagsläget). Ordförande står som firmatecknare
tillsammans med ekonomiansvarig, vilket innebär att man måste godkänna alla betalningar
som genomförs av föreningen.
Vice ordförande:
Under verksamhetsperioden har vice ordförande huvudsakligen varit med ordförande och
hjälpt till att driva föreningen framåt i de tider vi nu befinner oss i. Vice ordförande har även
hjälpt ordförande med att finnas där när denne inte är närvarande och haft ansvar över
kommunikationen med P-riks. Vice ordförande har även medverkat vid sektionsråd, där vice
tillsammans med utbildningsansvarig verkar för utbildningens framtid. Utöver detta har även
vice ordförande medverkat vid P-riks Årsmöte, samt även tillsammans med ekonomiansvarig
medverkat vid skapandet av verksamhetsbidragsansökan.
Ekonomiansvarig
Det är ekonomiansvarig och ordförande som tillsammans står som firmatecknare för
föreningen. Det betyder att det är de två personerna som har det delade ekonomiska ansvaret
för hela föreningen. Ekonomiansvarige ser till så fakturor betalas i tid, så även i år. Denne har
också hjälpt de andra posterna om de behöver fakturor att skicka ut men framförallt har
ekonomiansvarige haft hand om all löpande bokföring. Ekonomiansvarig har även medverkat
vid skapandet utav verksamhetsbidragsansökan och utbildningsdagar med P-riks under
hösten.
Sekreterare:

Sekreteraren har under sin tid i styrelsen haft ansvar för de administrativa uppgifterna inom
föreningen, såsom att föra protokoll under möten och gjort salsbokningar inför möten(innan
vi ställde om till digitala möten). Sekreteraren har även ansvar över månadens pelikan och att
skriva ut i facebook-gruppen när styrelsemöten hålls.
Utbildningsansvarig:
Under verksamhetsåret har den utbildningsansvariga deltagit på Handelshögskolans
sektionsmöten samt utbildningsträffar. Utbildningsansvarig har arbetat med att få hit
certifieringsföretag som kan komma och utbilda våra medlemmar, samt medverkat vid
programrådsmötena. Utbildningsansvarig har även hjälpt föreningen med att boka relevanta
föreläsare för våra medlemmar.
PR-ansvarig:
Under året har PR-ansvariges uppgift varit att förhandla och förnya avtal. På grund av
covid-19 har Pelikan förlorat 2 sponsorer, men PR-ansvarig har lyckats knyta ett nytt avtal
med Sveriges HR-förening och har även andra sponsorer på gång. Pr-ansvarig har även varit i
kontakt med våra sponsorer angående intresset för att komma och gästföreläsa för våra
medlemmar, detta har uppskattats då vi har haft en mängd med digitala föreläsningar
tillsammans med sponsorerna under hösten.
Sportansvarig:
Sportansvarig har planerat sportaktiviteter/träningar varje vecka och försökt haft en tydlig
kontakt och dialog med medlemmarna vad gäller önskemål av aktiviteter. Under covid-19 har
sportansvarig varit nytänkande och genomfört samt kommit med corona-vänliga förslag på
träning/idrott. På grund av de omständigheter vi befinner oss i har den veckovisa
sport-timmen senare utgått under hösten med hänsyn till restriktionerna. Sportansvarig har
även stöttat övriga styrelsemedlemmar i vissa frågor och åtaganden.
Webbansvarig:
Under denna perioden så har webbansvarig haft hand om alla våra sociala medier och för att
redigera text och bilder innan publicering. Webb-ansvarig har även under denna period skapat
en ny Facebook-sida för Pelikan av fördel då den gamla Facebooksidan inte var åtkomlig för
alla.
Sexmästare:
Sexmästeriansvarig över denna perioden har arbetat väldigt flitigt med nya idéer och försöka
ändra den nuvarande normen för sittningar. Det har planerats för mindre sittningar efter
restriktionerna under hösten men på grund av det låga intresset skapades då en intresseenkät
för att få svar på vad medlemmarna vill se från sexmästeriet. Enkäten visade att många
antingen inte ville delta på grund av corona, eller föredrog större sittningar. Sexmästeriets
verksamhet har därav under denna period tyvärr behövts pausas på grund av
omständigheterna. På grund av pandemin har inga sittningar genomförts under hösten, och
heller inga adra evenemnag.

Uppföljning av förslag på prioriterade verksamhetsmål VT20-HT20
● Fortsätt med sträva efter transparens och öppenhet för att fortsätta bygga upp
medlemmarnas tillit till styrelsen :
- Vi har genomfört en enkät för sexmästeriet med förbättringsförslag med väldigt bra
respons.
● Fortsätt skapa nya och kreativa evenemang :
- Vi har genomfört flera olika evenemang och aktiviteter, nollning och finsittning bland
annat, som varit väldigt uppskattade av medlemmarna.
- Tyvärr har vi fått ställa in KPD, Karlstads Personalvetardag, på grund av
omständigheterna och valt att satsa på detta igen förhoppningsvis under hösten 2021.
- Vi har börjat tänka utanför boxen med våran idrottstimme och planerat samt
genomfört aktiviteter utanför idrottshallen vid universitetet. Paddeln var speciellt
uppskattad av medlemmarna men det var tyvärr något vi inte hann genomföra innan
de nya restriktionerna trädde i kraft.
- Vi har återinfört studiecirklarna, vilket fick otroligt bra respons. Därav är detta ett mål
när omvärlden tillåter detta igen.
● Försök att få mer engagemang från medlemmarna genom marknadsföring och genom
att synas mer överallt :
- Vi har skapat en ny Facebook-sida för Pelikan då den gamla inte var åtkomlig för alla.
● Fortsätt att binda kontakter med andra föreningar för att sträva efter mer
gemensamma
evenemang :
- En plan för en gemensam sittning med ekonomerna samt ingenjörerna planerades
fram tills dess att corona-restriktionerna förbjöd det.
●

Se till att försöka hitta nya sponsorer och sätt att få in pengar på, detta kan ske
genom ett
näringslivsutskott :
- PR-ansvarig har jobbat flitigt med att knyta nya kontakter till föreningen och hitta nya
samarbetspartners vilket har lönat sig då ett nytt avtal ingåtts.

Förslag till prioriterade verksamhetsområden verksamhetsperioden VT21-HT21
● Genomför sportaktiviteter som lagts på is under pandemin, såsom paddel, då intresset
för detta är väldigt högt från våra medlemmar.
● Återinför studiecirklar, i första hand för första års studenterna vid programmet, då
detta uppskattades i höstas.
● Se till att försöka hitta nya sponsorer och sätt att få in pengar på.

● Fortsätt att binda kontakter med andra föreningar för att sträva efter mer gemensamma
evenemang.
● Om möjligt, genomför KPD hösten 21.
● Fortsätt lägga fokus på utbildning och föreläsare.
● Hitta sätt att öka engagemanget från medlemmarna i såväl evenemang som styrelsens
arbete.
Den löpande verksamheten
Pelikan som förening bör aktivt fortsätta bevaka de intressen som föreningen har och
ansvarar över. Speciellt verka för medlemmarnas intresse och vad de vill få ut av
medlemskapet i föreningen. De poster som finns i styrelsen ska fortsättningsvis aktivt
användas och ansvara för respektive område. Vi bör fortsätta med att skicka minst en
representant (gärna fler) från föreningen till P-riks utbildningar för att visa vårt intresse och
engagemang och ta del av den kunskap som P-riks erbjuder. Vice Ordförande är våran
kontaktperson och ansvarig för detta. Vi bör fortsätta att ha stående idrottstider, när
omständigheterna tillåter detta, och utveckla möjligheten att delta i turneringar inom
föreningen och med andra föreningar. Vi bör även fokusera på de sport-aktiviteter som
medlemmarna visat högt intresse för när detta går att genomföra. Vidare bör ytterligare
aktiviteter, med eller utan andra föreningar, i samarbete med sexmästare där så behövs,
eftersträvas i syfte och bredda och komplettera utbudet. Sportansvarig ansvarar för uppgiften.
Vi bör fortsätta att anordna sittningar för våra medlemmar när detta går att genomföra då
detta uppskattas enormt från våra medlemmar. Sexmästaren är ansvarig för dessa. Att
anordna föreläsningar med inbjudna föreläsare som kompletterar utbildningen och ger
intressanta inslag kan vi bli bättre på. Detta åligger PR-ansvarig men även
näringslivsutskottet. Under perioden som varit har detta utvecklats enormt bra då vi ställt om
till digitalt och bjudit in flera av våra samarbetspartners för att hålla i föreläsningar relevanta
för vår utbildning. Vi bör under nästa år fortsätta skicka ut månadsbrev en gång i månaden för
att uppdatera våra medlemmar vad som är på gång i föreningen. Sekreterare ansvarar för
detta.
I genomförandet av Karlstads Personalvetardag bör det hållas i åtanke att nyttja potentiella
kontakter som näringslivsutskottet har med syfte att locka utställare/föreläsare och sponsorer.
Ett mål är att tillsätta de poster som ansvarar för detta evenemang. Som prioriterat mål vill vi
genomföra en sådan dag HT21, med förhoppning att omständigheterna tillåter detta.
Styrelsen i helhet är ansvarig för att detta uppnås. Styrelsen ska aktivt arbeta med att knyta
nya samarbetspartners till föreningen samt bibehålla gamla genom att vårda kontakter väl.
Tyvärr har vi förlorat två sponsorer under denna tuffa tid, men PR-ansvarig tillsammans med
ordförande har arbetat för att hitta nya sponsorer och lyckats knyta kontakt med och skrivit
avtal med Sveriges HR-förening. Näringslivsutskottet bör aktivt samarbeta med PR-ansvarig
för att förbättra de tillställningar som vi erbjuder våra medlemmar. PR-ansvarig är ytterst
ansvarig för detta.
Fortsätta gå på programråd som en plattform för att framföra studenternas åsikter, samt
sammanställa utvärderingar för samtliga kurser i programmet. Närvara på

utbildningsträffarna för samtliga utbildningsansvariga, som Karlstad Studentkår anordnar i
vanliga fall. Det ska kontinuerligt genomföras undersökningar bland våra medlemmar för att
säkerställa att vi känner till deras åsikter. Utbildningsansvarig tillsammans med ordförande
ytterst ansvariga för detta. Sexmästeriutskottet ska utvecklas och jobba aktivt för att förbättra
och göra roligare sittningar med spex, lekar och teman. Sexmästaren är ytterst ansvarig för
det.
Utöver detta bör alla evenemang men även styrelsemöten hållas på distans tills restriktionerna
släpper, för allas säkerhet. När det väl är läge kan vi dock börja genomföra fysiska
evenemang och träffar. Fokus då bör ligga främst på KPD som ej blev av under 2020 men
även idrotten och idrottsansvarig samt sexmästeriet som är två poster som helt eller dels
pausats på grund av pandemin. Jag har fått förtroende från valberedningen samt föreningen
att sitta kvar på min post som ordförande tills våren så som min sista fokus-punkt vill jag
tillägga att fokus bör fortsätta gå i riktning mot utbildning istället för fest, vilket vi redan
infört denna höst mer och mer med gästföreläsare. Detta för att göra nytta för våra
medlemmar i annat syfte än festande.

