VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden VT21-HT21
Fakta om året som gått:
Att jag i april månad i år klev på posten som ordförande kom kort sagt lite oväntat. Efter en
hel del trassel med vakanta poster blev jag som vice ordförande tillfrågad om jag kunde tänka
mig att ta över posten som ordförande. Samtidigt som jag kände att det var ett lite
skrämmande uppdrag då det innebär mycket ansvar, såg jag det som en möjlighet att utmana
mig själv. Sagt och gjort tog jag chansen och sitter nu här många erfarenheter rikare. En av
de största utmaningarna enligt mig själv har absolut varit att sitta med i styrelsen under en
pågående pandemi. Att försöka hitta lösningar på hur saker som vanligtvis brukar ske på
plats på universitetet kan lösas digitalt, har inte alltid varit lätt och vi har därför återigen fått
ställa in en hel del evenemang även detta år. Däremot känns det otroligt roligt att få fortsätta
styra styrelsen i hopp om att landet och världen sakta men säkert öppnar upp igen.
Antal medlemmar 2021-12-31: 175 bidragsgrundande medlemmar
Styrelse:
Ordförande: Emma Björndahl
Vice ordförande: Adam Björk
Ekonomiansvarig: Elina Astemo
Utbildningsansvarig: Emma Svensmo
PR-ansvarig: Lina Granåstedt
Sexmästare: Angelica Davidsson
Sportansvarig: Niklas Berg
Marknadsföringsansvarig: Ebba Tibell
Sekreterare: Erik Helm
Övriga:
Valberedare: Rebecka Permestam & Wilma Borr
Internrevisorer: Adam Björk & Rebecka Permestam
Verksamhetsberättelse:
Verksamheten har under året som gått drivits framåt av engagerade styrelsemedlemmar och
övriga valda till förtroendeposter samt utskott och projektgrupper. Höstterminens nollning
kunde i år genomföras på ett nästintill fullskaligt vis utifrån de förutsättningar som gavs. Med
hänsyn till de restriktioner från Folkhälsomyndigheten som fanns under perioden för
nollningen, genomfördes likt föregående år en lite annorlunda inspark.
Styrelsens berättelse
Ordförande:
Min övergång från vice till ordförande i början av året har utan tvekan varit en prövning på
flera sätt. På grund av den fortsatta pandemin har styrelsen fortsatt behövt förhålla sig till de
restriktioner som rått, vilket tyvärr lett till att vi inte har kunnat genomföra lika mycket
aktiviteter som vi önskat för våra medlemmar. En av höjdpunkterna med VT21 för många av
våra medlemmar var nog att vi med stöd av skolans säkerhetschef (efter många om och men),
kunde få till ett utomhus-häng i samband med att restriktionerna ändrades till att få vara 100

personer ståendes utomhus.
I samma veva som jag fick axla en ny roll i styrelsen med en ny typ av ansvar och
beslutsfattande, blev jag även invald som kapten för nollningen HT21. Detta gjorde att jag i
planeringen för nollningen hade lite av en dubbel-kommunikation med generalerna för att
tillsammans med dem se till att vi som förening skulle få till en så lyckad nollning som
möjligt, utifrån de förutsättningar vi hade. Huvudfokus låg som vanligt på att välkomna de
nya PA-studenterna på bästa möjliga vis, vilket gjorde att vi som förening i samarbete med
kåren planerade en corona-säker nollning. På grund av osäkerheten i utvecklingen av
pandemin behövde generalerna planera för såväl en nollning med eventuella ”lättare
restriktioner” som en med ”strängare”. Den påbörjade vaccineringen av många yngre gjorde
dock att ett lite större hopp gavs om att pandemin inte skulle sätta lika mycket käppar i hjulet
den här gången. I slutändan kunde en inspark mer lik en vanlig sådan genomföras, men med
vissa fortsatta restriktioner såsom bordsplacering vid större privata tillställningar. Den 29
september togs samtliga restriktioner bort, vilket gjorde att nollningen kunde avslutas med en
finsittning helt utan restriktioner. Sammanfattningsvis en lyckad nollning!
I övrigt har ordförandeposten för min del handlat mycket om att vara ett bollplank och en
sammankopplande länk mellan de övriga styrelseposterna, för att genom det inspirera och
skapa en god gemenskap. Till exempel har vi tillsammans fått tänka om och arrangera en hel
del inspirationsföreläsningar och gästande av olika fackförbund digitalt, vilket har funkat bra
även om engagemanget varit något lägre vid dessa tillfällen. Lyckligtvis har vi tack vare
avskaffandet av restriktionerna lyckats återuppta sportaktiviteter anordnat fler sittningar samt
tillsatt ett utskott för både en Åre-resa samt KPD för VT22. Förutom det kunde vi även
genomföra höstmötet för HT21 på plats samt att undervisningen för våra PA-studenter
återgått till att ske på campus.
Som ordförande har jag även fått möjlighet att delta i P-riks årsmöte i Stockholm, tillsammans
med andra personalvetarföreningar runt om i landet. Detta var en otroligt givande helg både
för mig personligen och för min post. Mycket nytänkande och inspiration togs med från den.
Exempelvis har jag valt att införa ett gruppkontrakt med förhållningsregler, som vi i styrelsen
framöver kommer överens om tillsammans vid varje ny invalsperiod. Under höstmötet
gjordes även en del stadgeändringar som vi i styrelsen konstaterade skulle underlätta för vårt
framtida arbete, vilket våra medlemmar röstade för. Bland annat har vi ändrat så att
ordförande väljs in på VT istället för HT, vilket gör att jag sitter kvar som ordförande fram
tills vårmöte 2022. Vi har även förtydligat hur ekonomiansvarig och ordförande ska väljas in
som firmatecknare. Detta efter en del problematik med byte av firmatecknare hos vår bank.
Jag har också deltagit i kårens ordförandemöten varannan vecka, vilket gett mig en bra inblick
i andra föreningars samt skolans utveckling, som jag sedan kunnat vidarebefordra till övriga
styrelsemedlemmar. I vår egen förening har jag hållit i styrelsemöten varannan vecka, där vi
även kommit överens om en ändring av vår dagordning som underlättat för genomförandet av
mötena. Sammantaget har jag som en ordförande så bör, fått agera ansiktet utåt för föreningen
i både vått och torrt.
Vice ordförande:
Vice ordförande har under verksamhetsåret 2021 hjälpt ordförande att tillsammans med de
andra förtroendevalda i föreningen att driva styrelsearbetet framåt. Vice ordförande har likt
tidigare år agerat som ordförandes högra hand och steppat in när jag behövt extra stöd samt att

vice haft den största kommunikationen med P-riks. Tillsammans med utbildningsansvarig har
vice ordförande också deltagit i sektionsråd tillsammans med andra program som tillhör
Karlstads Handelshögskola, för att genom det förbättra utbildningen för vårt program. Vice
ordförande medverkade även under P-riks årsmöte i november samt att denne tillsammans
med ekonomiansvarige, sökt verksamhetsbidrag genom P-riks.
Ekonomiansvarig:
Fortsatt står ekonomiansvarig och ordförande som firmatecknare för föreningen och är
därmed de som har störst ansvar för och inblick i ekonomin. Byte görs årligen i samband med
att en ny ordförande och ekonomiansvarig väljs in. Tillvägagångsättet för detta visade sig
tyvärr inte vara helt självklart, vilket gjorde det till ytterligare en punkt för styrelsen att lägga
till som revidering av våra stadgar. Detta hoppas vi kommer att underlätta för framtida
styrelsemedlemmar. Ekonomiansvarig har haft hand om all bokföring för året samt varit
ansvarig för att se till att fakturor och återbetalningar (t.ex. om andra styrelsemedlemmar köpt
in saker till föreningen på sitt privata kort) betalas ut i tid och på rätt sätt. Som tidigare nämnt
har ekonomiansvarig varit med och skapat verksamhetsbidragsansökan till P-riks.
Sekreterare:
Sekreterarens uppgift i styrelsen har under året varit att föra protokoll vid såväl vanliga
styrelsemöten som vår- och höstmötet. I början av året skedde samtliga möten digitalt, men
senare in på hösten/vintern när vi kunde vara på plats igen ansvarade även sekreteraren för att
boka salar för dessa tillfällen. Utöver det har sekreteraren ansvar för att månads- samt
halvårsbrev skrivs samt att dessa skickas till marknadsföringsansvarig så att de kan delas på
våra sociala medier.
Utbildningsansvarig:
Utbildningsansvarig har förutom att delta i Handelshögskolans sektionsråd deltagit i
utbildningsträffar samt programråd. Nytt för verksamhetsåret 2021 är att Karlstads
handelshögskola lyckats bli AACSB-ackrediterad, vilket visar på att skolan har höga
ambitioner för den utbildning som studenterna erbjuds samt att det underlättar för
internationellt arbete. Utbildningsansvarig sitter även med i utskottet för KPD (som planeras
ske i mars 2022) och har genom det ansvar för att boka bra och relevanta föreläsare för
skolans och PA-programmets studenter.
PR-ansvarig:
En av de huvudsakliga uppgifterna för styrelsens PR-ansvarige är att förnya och förhandla om
avtal med våra sponsorer samt ansvara för kommunikationen med dessa. I nuläget består
dessa av: Akademikerförbundet SSR, Akavia, Vision samt ST. PR-ansvarig har även skött
dialogen för när olika sponsorer kan komma och föreläsa/visa upp sig för vår förening,
exempelvis under inspark, årets höstmöte samt inför KPD 2022. När detta inte gått att
genomföra på plats har det lösts digitalt.
Sportansvarig:
Denna post har tyvärr legat på is under en lång tid då vi som studenter och medlemmar inte
fått tillåtelse att samlas på skolan för att genomföra aktiviteter som sportansvarig vanligtvis
brukar planera för. Detta även om förslag på Corona-vänliga förslag på träning/idrott lagts
fram. Lyckligtvis fick sportansvarig möjlighet att kunna avsluta året med att genomföra några

aktiviteter på den tidigare veckovisa sport-timmen, vilket verkligen var uppskattat av våra
medlemmar efter så lång tids väntan. Sportansvarig har i samband med detta även köpt in ny
utrustning till föreningen, som vi bland annat sökt bidrag för. Denne är även noga med att
fråga medlemmarna om vilka typer av aktiviteter de vill ha.
Marknadsföringsansvarig:
Ytterligare en revidering under höstmötet 2021 var att byta titel på denna post från den
tidigare titeln ”webb- och kommunikationsansvarig”. Detta då vi ansåg att den nya titeln
gjorde postens uppdrag tydligare att förstå. Marknadsföringsansvarig har under året varit
ansvarig för Pelikans sociala medier och på dessa plattformar redigerat bild och text för
publicering. Denne har även haft ett nytänkande och därmed uppdaterat och gjort om vissa
delar av exempelvis vår Instagram.
Sexmästare:
Sexmästarens post har likt den sportansvariges till stor del varit på paus under året. Dock har
denne ändå försökt planera för mindre sittningar och andra typer av aktiviteter som skulle
kunna genomföras när restriktionerna väl släpper. Efter att alla restriktioner släpptes den 29:e
september hann sexmästaren med hjälp av utskott samt andra medlemmar i föreningen att få
till en finsittning, en tacksittning (av de nollor vars lag vann under nollningen) samt en
julsittning. En otrolig vändning om man jämför med tidigare år! Sexmästaren har även varit
med i planeringen av Åre-resan samt en föreningsittning tillsammans med andra föreningar på
skolan längre fram.

Uppföljning av förslag på prioriterade verksamhetsmål VT21-HT21
• Genomför sportaktiviteter som lagts på is under pandemin, såsom paddel, då
intresset för detta är väldigt högt från våra medlemmar.
- Lyckligtvis har det kunnat återupptas i slutet av HT21, vilket vi kommer att jobba för
ska fortgå även under 2022 i den mån pandemin tillåter det.
• Återinföra studiecirklar, i första hand för första års studenter vid programmet,
då det uppskattades i höstas.
- Detta har tyvärr inte hunnits med för HT21 då det dröjt långt in på terminen innan
studierna fick återgå till att ske på plats igen och därmed tills vi skulle få samlas på ett
sådant sätt igen. Dock har vi gjort en intressekoll hos medlemmar på våra sociala
medier som resulterade i att intresset för det fortfarande finns och därmed något som
vi kommer att satsa på för VT22.
• Se till att försöka hitta nya sponsorer och sätt att få in pengar på - Att hitta nya
sponsorer samt sätt att få in pengar på har dessvärre varit svårt under ytterligare ett
pandemi-år. Dock har vi sett över möjligheten att kunna få bidrag från Hi-Fi klubben
efter att vi köpt in en ny högtalare från dem. Tyvärr kunde de inte sponsra oss med
pengar, men sa däremot att vi gärna fick låna extra högtalare genom dem om vi
skulle vilja framöver.
• Fortsätt att binda kontakter med andra föreningar för att sträva efter mer
gemensamma evenemang.

- Sexmästaren samt generalerna för nollningen har under året samarbetat med de andra
föreningarna för att få till en så bra inspark som möjligt utifrån de restriktioner som
funnits. Sexmästaren har även varit delaktig i planering för en framtida
föreningssittning samt att denna tillsammans med Åre-utskottet bokat buss
tillsammans med en annan förening för resan till Åre. Sportansvarig har även kontakt
med föreningen IDIOT då vi delar idrottstimme med dessa.
• Om möjligt, genomför KPD hösten 21.
- Då detta inte var möjligt planeras det istället att genomföras våren 22.
• Fortsätt

lägga fokus på utbildning och föreläsare.
- Förutom under KPD hoppas vi ha möjlighet att kunna genomföra fler evenemang
med fokus på detta.

• Hitta

sätt att öka engagemanget från medlemmarna i såväl evenemang som
styrelsens arbete.
- Förhoppningsvis har vi kunnat få upp detta genom att synas mer för våra
medlemmar. Exempelvis genom att vi i år kunde arrangera höstmötet på plats samt
sportaktiviteter, sittningar osv.

Förslag till prioriterade verksamhetsområden VT22-HT22
• Fortsätt att jobba för att få upp engagemanget hos medlemmarna genom att visa varför
styrelsen och Pelikan som förening finns samt vad vi tillsammans kan åstadkomma. • Om
möjligt, fortsätt att hålla uppe sport-timmen och genomför aktiviteter även utanför
skolans område såsom paddel, boxning, skidåkning eller liknande.
• I det fall KPD inte går att genomföra under VT22, genomför det under HT22. • Få till
en resa till Ransäter under våren då detta inte gick att genomföra under höstens nollning.
• Se till att försöka hitta nya sponsorer och sätt att få in pengar på.
• Fortsätt att lägga fokus på utbildning och föreläsare.
Den löpande verksamheten
Som förening bör Pelikan fortsätta sträva efter att ha ansvar för det som rör föreningen samt
genomföra sådant som är av intresse hos medlemmarna. Styrelseposterna som finns ska jobba
aktivt för att ta ansvar för respektive område. Ordförande ska som alltid fortsätta att vara
objektiv i de situationer som krävs, vara ansiktet utåt för föreningen samt verka för att
föreningen tar de beslut som är bäst för majoriteten. Fortsättningsvis bör föreningen skicka
minst en representant (gärna fler) till de utbildningar och möten som P-riks arrangerar för att
visa vårt intresse för att ta del av ny kunskap som vi kan föra med oss in i vår egen förening.
Vice ordförande ska likt tidigare år ha huvudansvar för kontakten med P-riks.
Idrottstimmen bör (i den mån det går) fortsätta kontinuerligt samt att föreningen även borde
sträva efter att ha andra typer av aktiviteter utanför skolan och/eller tillsammans med andra
föreningar (exempelvis turneringar). Fokusera även här på det medlemmarna visat högt
intresse för och vill se mer av. Sexmästaren bör fokusera på att både återuppta gamla
traditioner men även skapa nya då mycket fallit mellan stolarna under pandemin. Detta med
hjälp av ett mer samlat dokument som styrelsen knåpat ihop, med exempel på vad våra
medlemmar tidigare uppskattat för typ av sittningar och arrangemang. Sexmästaren bör även

utnyttja möjligheten att tillsätta fler utskott för specifika resor, sittningar m.m. Här skulle
dessutom sportansvarig och sexmästaren kunna samarbeta. PR-ansvarig skulle kunna jobba
mer för att erbjuda inspirerande och intressanta föreläsare till våra medlemmar för att genom
det förhöja utbildningen som helhet. Förutom det skulle ett mål för verksamhetsåret 2022 vara
att tillsätta ett näringslivsutskott då inget sådant finns för tillfället.
Sekreteraren bör även fortsätta med att se till att både månads- och halvårsbrev kommer ut till
våra medlemmar för att de enkelt ska kunna se vad som händer i föreningen.
Marknadsföringsansvarig ansvarar för att dessa kommer ut samt den övriga marknadsföringen
för föreningen. Fortsatt ska det vara den ekonomiansvariges huvuduppgift att se till att
betalningar, bokföring samt redovisning sker på ett ordnat sätt. Utbildningsansvarig bör även
fortsätta gå på de sektions-, programråd och utbildningar som erbjuds för, att se till att hjälpa
våra medlemmar att få sin röst hörd vad gäller innehållet av vår utbildning. Ordförande kan
här hjälpa till genom att få ut undersökningar som fångar upp vad våra medlemmar tycker och
tänker.
I planeringen av Karlstads Personalvetardag bör de som är ansvariga nyttja de kontakter som
finns att dra i, exempelvis genom de kontakter som PR-ansvarig har med våra sponsorer för
att genom det kunna locka fler utställare/föreläsare. Om pandemin inte återigen sätter stopp
för detta är planen att genomföra evenemanget i början av mars 2022. Går planen i lås kan
detta ses som ett bra tillfälle att dels knyta nya kontakter och samarbetspartners och dels
återuppta avtal med gamla, vilket är av stor betydelse för vår förening.
Om läget inte förvärras bör vi kunna fortsätta att ha styrelsemöten samt kommande vår- och
höstmöte på plats. Går inte det bör vi återgå till att genomföra dessa digitalt igen. Stort fokus
bör läggas på att återuppta de fysiska evenemang och traditioner som åligger respektive post.
Då vi gjorde en stadgeändring som innebär att ordförande numera väljs in på våren istället för
på hösten har jag fått förtroendet att sitta kvar som ordförande fram till vårmötet 2022 då
tanken är att välja in en ny förtroendevald till posten. Till dess vill jag fokusera på att kunna
genomföra det våra medlemmar vill se och höra samt jobba för att de beslut som tas såväl
inom föreningen som styrelsen, görs i en demokratisk anda där alla har rätt att få sin röst hörs.

