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Valbilaga
9. Val av Ordförande Verksamhetsåret 2017
Valberedningen har valt att nominera Caroline Bergquist som Ordförande
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag:
Caroline sitter redan nu i styrelsen på Utbildningsbevakningsposten, vilket ger henne
erfarenhet av styrelsearbetet. Hon är engagerad, strukturerad och ansvarstagande, dessa
egenskaper är viktigt att besitta i posten som Ordförande.
Valberedningen föreslår därför:
-Att Caroline Bergqvist väljs in som Ordförande verksamhetsåret 2017.

10. Val av Vice Ordförande/Kassör Verksamhetsåret 2017
Valberedningen har valt att nominera Emelee Carter till Vice Ordförande/Kassör för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag:
Emelee är en pratglad tjej som är framåt. Hon har tidigare erfarenhet av att arbeta som Vice
ordförande då hon gjort detta i boden på en tjejjour. Emelee har även varit engagerad i
Bodens lokala kennelklubb där hon hade hand om budget, sökte sponsorer och andra
uppgifter som handlade om ekonomin. Vi i valberedningen tror att Emelee kommer göra ett
bra jobb som Vice ordförande i SPS.
Valberedningen föreslår därför:
- Att Emelee Carter väljs in som Vice Ordförande/Kassör verksamhetsåret 2017.

Motkandidering:
Jennifer Andersson har valt att nominera sig själv som Vice Ordförande/Kassör
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag:
Jag jobbat i affär sedan jag tog studenten, har ett antal utbildningar i ekonomi och
företagande, både från skola och arbete. Suttit som sekreterare och ibland ordförande i
elevrådet mesta tiden av min skolgång. Bra med mig är att jag brukar få höra att jag är
lättsam och humoristisk men är inte rädd för att sätta ned foten när det behövs. Jag tar gärna
på mig ledarrollen i olika sammanhang och ansvarar för att saker blir utförda på ett bra sätt.

11. Val av Sekreterare Verksamhetsåret 2017
Emma Karlsson har valt att nominera sig själv som Sekreterare för verksamhetsåret
2017.
Beslutsunderlag:
Jag passar som sekreterare därför att jag är en väldigt noggrann tjej som gillar att hålla i
ordning. Jag passar även då jag redan har varit sekreterare inom styrelsen en tid och har fått
känna på hur det är. Och jag trivdes väl med mina uppgifter.
Valberedningen föreslår därför:
-Att Emma Karlsson väljs in som sekreterare för verksamhetsåret 2017.

12.Val av Informationsansvarig Verksamhetsåret 2017
Beslutsunderlag:
På grund av att inga nomineringar inkommit så föreslås posten klassificeras som vakant.
Nominering möjlig på plats.

13.Val av Arbetsmarknadsansvarig Verksamhetsåret 2017
Beslutsunderlag:
På grund av att inga nomineringar har inkommit så föreslås posten klassificeras som vakant.
Nominering möjlig på plats.

14.Val av Studiesocialt ansvarig Verksamhetsåret 2017
Beslutsunderlag:
På grund av att inga nomineringar har inkommit så föreslås posten klassificeras som vakant.
Nominering möjlig på plats.

15. Val av Utbildningsbevakare Verksamhetsåret 2017
Valberedningen har valt att nominera Isa Ponturo till Utbildningsbevakare för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag:
Vi i valberedningen vill nominera Isa till utbildningsbevakare. Isa beskriver sig själv som
stresstålig och att hon ofta agerar som medlare i olika situationer. Hon tycker om utmaningar
och är arbetsvillig. Vi tror att Isa passar som Utbildningsbevakare då vi fick ett väldigt gott
intryck av henne under intervjun.

Valberedningen föreslår därför:
-Att Isa Ponturo väljs in som Utbildningsbevakare verksamhetsåret 2017.

16. Val av Sexmästare Verksamhetsåret 2017
Valberedningen har valt att nominera Therese Hammarlund till Sexmästare för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag:
Vi i valberedningen tror att Therese kommer passa i posten som Sexmästare eftersom hon
har erfarenhet av den då hon redan sitter på den posten. Hon är glad och sprallig, men även
ordentlig. Therese har höga ambitioner om att få PUSS6 att växa, vilket verkligen märks.
Hon känner mycket folk, som är en otrolig fördel.
Valberedningen föreslår därför:
-Att Therese Hammarlund väljs in som Sexmästare verksamhetsåret 2017.

17.Val av Internrevisor för Verksamhetsåret 2017
Beslutsunderlag:
På grund av att inga nomineringar har inkommit så föreslås posten klassificeras som vakant.
Nominering möjlig på plats.

18.Val av Extern Revisor Verksamhetsåret 2017
Beslutsunderlag:
På grund av att inga nomineringar har inkommit så föreslås posten klassificeras som vakant.
Nominering möjlig på plats.

19. Val av Ordförande för Valberedningen Verksamhetsåret 2017
Valberedningen har valt att nominera Maria Fellnäs till Ordförande för valberedningen
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag:
Vi i Valberedningen tror att Maria passar som ordförande för valberedningen då hon är
engagerad. Hon läser även inriktning mot Personal- och arbetsvetenskap, vilket ger henne
kunskap om hur rekryteringar går till. Maria har också redan erfarenhet av att sitta i styrelsen
(studiesocial), det har bland annat gett henne ett brett kontaktnät och förståelse för posten.
Valberedningen föreslår därför:
-Att Maria Fellnäs väljs in som Ordförande för valberedningen verksamhetsåret 2017.

20. Val av Valberedare för Verksamhetsåret 2017
Valberedningen har valt att nominera Karin Viklund till Valberedare för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag:
Karin kommer passa som Valberedare då även hon läser inriktning personal- och
arbetsvetenskap, som ger henne kunskaper i rekryteringsprocessen. Hon är lugn och trevlig
som person och är van att samarbeta med Maria väldigt bra, vilket krävs i den här posten.
Valberedningen föreslår därför:
-Att Karin Viklund väljs in som valberedare för verksamhetsåret 2017.

21.Val av Valberedare för Verksamhetsåret 2017
Elina Kurkinen har valt att nominera sig själv som Valberedare för verksamhetsåret
2017.
Beslutsunderlag:
Jag passar som valberedare för att jag är bra på att läsa av människor. Att analysera och
hitta rätt person till rätt plats är något som jag tycker är kul. I tidigare kurser har jag skrivit
intervjuguider och även intervjuat personer vilket innebär att jag har fått erfarenhet av det.
Det verkar vara en intressant post då jag får möjlighet till att utöka mitt kontaktnät och få en
större insikt i hur föreningen fungerar. Jag tror jag kan bidra med en positiv attityd och en
analyserande förmåga.
Valberedningen föreslår därför:
-Att Elina Kurkinen väljs in som valberedare verksamhetsåret 2017.

22.Val av 4st ordinarie KF Ledamöter och 4st suppleanter för
Verksamhetsåret 2017
Beslutsunderlag:
På grund av att inga nomineringar inkommit så föreslås posterna klassificeras som vakanta.
Nominering möjlig på plats.
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Verksamhetsberättelse 2016
Vi startade detta verksamhetsår med att ta fram en vision för vad vi ville åstadkomma under
vår tid som styrelse. Den övergripande visionen som framtogs var att vi ville öka mervärdet i
kårmedlemskapet. För oss var det alltså viktigt att våra medlemmar ska uppleva att de
faktiskt får tillbaka något för de pengar som läggs ut varje läsår.
För att kunna leva upp till denna vision så tog vi därför fram delmål. Delmålen bestod av alla
de evenemang och tillställningar som vi ville genomföra för att öka värdet av ett medlemskap
inom vår sektion. Vi valde att behålla alla tidigare evenemang som 2015-års styrelse
genomförde med addering av ett flertal nya.
I anslutning till att vi gemensamt tog fram vårt verksamhetsårs vision så insåg vi även snabbt
att vi vill få ut vårt arbete till våra medlemmar. Vi ville att våra sektionsstudenter skulle få en
inblick i vårt arbete på en annan nivå än vad de tidigare haft. Därav bestämde vi oss för att
varje månad skicka ut ett månadsbrev. I detta brev redovisades det vad styrelsen arbetade
med för stunden, vad som hände på campus för respektive månad och vilka evenemang
som styrelsen arrangerade härnäst.
En annan stor nyhet som vi blev oerhört glada och stolta över att få presentera i början av
vårt år, var vår första samarbetspartner någonsin, Akademikerförbundet SSR. Vårt
samarbete med SSR gav oss möjligheten att anordna yrkesrelaterade evenemang så som
bland en föreläsning där det framgick vad vi inom vårt yrkesområde faktiskt kan arbeta med
efter examen. Detta visade sig vara otroligt uppskattat, med hela 84 deltagare så uppgick
detta till det mest lyckade evenemanget i SPS historia. För oss blev det även ett tydligt bevis
på att vår information når fram till studenterna samt att de uppskattar vårt arbete, vilket var
oerhört motiverande för oss som styrelse.
Ännu ett nytt koncept som framtogs i enlighet med vår vision var fenomenet ”SPS Brunch”,
de brunscher som vi har anordnat 2016 sponsrades av ETS. Detta evenemang var öppet för
LTU:s alla studenter, och syftet med brunschen var att våra programstudenter skulle få
chansen att nätverka med varandra likväl som med övriga studenter på campus. Denna
satsning lockade i genomsnitt 40 studenter per gång, varav majoriteten var kårmedlemmar.
Denna brunch var gratis för kårmedlemmar(20 kr för övriga), och att majoriteten av de som
dök upp även var kåranslutna visar på det mervärde vi önskade att eftersträva. Det var
mycket positivt för oss att få uppleva att våra kårmedlemmar faktiskt nyttjar sitt privilegium i
form av pengapremiering.
Utöver detta så är nolleperioden varje år ett ypperligt tillfälle för oss som sektion att visa vilka
vi är, vad vi arbetar med och vad vi står för. Denna nolleperiod var vi dessvärre otroligt
underbemannade, men vi fick göra det bästa av situationen och löste det bra trots våra
begränsningar. Denna nolleperiod så anordnade vi sektionsdagen, sektionskvällen och
utphlykten. Vi visade även upp oss på nollemässan och sålde märken under
ovveprövardagen. Fantastiskt roligt tycker vi i styrelsen även det är, att vi har sålt slut på
majoriteten av våra tygmärken framförallt till våra nya studenter. Detta tyder på ökad
overallanvändning och en utökning av det studentikosa intresset bland våra studenter vilket
känns fantastiskt.

Under verksamhetsåret har vi som styrelse även anordnat ett flertal tentastugor. Intresset för
dessa har varierat ordentligt, vad de kan bero på är något som kommande styrelse bör
undersöka vidare. Positivt med våra tentastugor är dock att deltagarna här även till majoritet
har varit kårmedlemmar. Även detta är ett tecken på att vårt arbete har lönat sig och att vår
vision har uppnåtts.
Som sektion så består en del av vår strävan med arbetet i att vi jobbar för att våra studenter
ska bli det självklara valet på arbetsmarknaden. Detta gör vi bland annat med att säkerställa
våra utbildningars kvalité med hjälp av programråd och utbildningsbevakning.se. Men vi tar
även hjälp av informativa föreläsningar som belyser vår examen och vad den ger oss för
yrkesfärdigheter. Men, detta år så beslutade vi även oss för att ta allt ett steg längre och
anordna en Arbetsmarknadsmässa. Att anordna en Arbetsmarknadsmässa för första gången
var otroligt lärorikt. Företag som medverkade på mässan var: Luleå Kommun,
Kriminalvården, Student Consulting, Head Agent, SSR samt intresseorganisationen FUB.
Syftet med denna mässa var alltså att våra studenter skulle få chansen att visa upp sig för,
och mingla med dessa företag. Tyvärr så visade sig intresset för denna mässa vara väldigt
lågt vilket vi i styrelsen tyckte var oerhört tråkigt med tanke på allt jobb vi lagt ner. Efter att vi
sedan utvärderat denna tillställning så framkom ett flertal faktorer vilket potentiellt var
orsaken till det låga intresset. Trots det låga antalet deltagare så var företagen som deltog
mycket nöjda. Färre deltagare gav dem trots allt möjligheten att ägna mer tid åt de
intressenter som tog sig fram till företagens montrar.
Utöver det som nämnts ovan så blev vi i SPS äntligen tilldelade en sektionslokal precis innan
sommaren efter att vi ansökt om att få en för andra gången sedan år 2015. Sektionslokalen
kommer att fungera som en självklar mötespunkt för alla våra studenter och nattetid som
kommer den även att vara verksam som efterfestlokal. Lokalen är belägen i A-huset precis
bredvid Valvet(gamla fällan). Lokalen befinner sig som det ser ut nu i en renoveringsfas men
så snart interiören är på plats och en lokalansvarig är tillsatt så ska den med förhoppning
vara brukbar för våra studenter likväl som för andra studenter vid LTU.
Som nämnt i början av denna verksamhetsberättelse så är det viktigt för oss att våra
kårmedlemmar ser ett värde i sitt medlemskap. Extra viktigt är det därför, att alla de
studenter som engagerar sig inom vår sektion, utöver sin studietid får ett ordentligt tack. Som
tack för alla de timmar som våra engagerade studenter har lagt ner för att driva vårt arbete
framåt så anordnades detta verksamhetsår ”Tackmiddagen 2016”. En kväll i sann SPS-anda
där alla sektionsaktiva kan koppla av tillsammans med god mat och dryck.
Avslutningsvis så har detta verksamhetsår varit oerhört intensivt och tungt vid vissa
tidpunkter, men framförallt så har det varit fantastiskt roligt och väldigt kunskapsgivande.
Huvudpart så har vi belönats med medgång men vissa evenemang har även stött på
motgångar. Vi som 2016-års styrelse ser dock att alla motgångar kan vändas till medgång
och är övertygade om att den nya styrelsen, med vår guidning kan rida dessa evenemang i
rätt riktning och säkerligen överträffa vår prestation. Vi önskar dem därför ett hjärtligt: lycka
till!

Therese Isaksson
Ordförande 2016
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Budgetförslag för 2017
Räkenskapsår: 170101 – 171231
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 170101 – 171231

Intäkter
Sektionstillskott – vår
Sektionstillskott – höst
Årligt bidrag Akademikerförbundet SSR
Birdag ETS
Märkesförsäljning
C:a utgående saldo 161231
S:a Intäkter

Belopp
6 062,23
6 062,23
3 000,00
9 020,00
2 000,00
15 800,00
41 944,46

Utförande
Tentastugor
Bankkostnader
Stämmor
Nolleperioden
Brunch
Föreläsningar och event
Bidrag till Puss6
Märken
One.com, fast avgift
Marknadsföring m.m.
Övrigt
S:a Utförande

Belopp
1 800,00
1 000,00
1 100,00
7 000,00
2 500,00
2 500,00
1 500,00
3 000,00
362,50
300,00
5 081,96
26 144,46

Beräknat överskott för denna budget: 15 800,00 SEK
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Revisionsberättelse 2016
Jag har under verksamhetsåret 2016 fått arbeta som internrevisor för Sektionen för psykologi
och sociologi i Luleå. Under mitt uppdrag har jag kontrollerat SPS resultatrapport som har
sett väldigt bra ut. Styrelsen har skött sina uppdrag och har under årets gång haft många
lyckade evenemang. Genom deras anordnade evenemang har de lyckats locka fler
medlemmar till sektionen och fått fler studenter att få upp ögonen för SPS. Ett av de många
lyckade evenemangen under året var i april när SPS arrangerade en beteendevetareföreläsning med Maria Åberg från Akademikerförbundet SSR. Under verksamhetsåret har
ordförande Therese Isaksson utfört ett bra jobb att representera Sektionen för psykologi och
sociologi i Luleå Studentkårs styrelse. Jag anser att SPS har styrts på ett bra sätt under året
och här med yrkar jag på ansvarsfrihet för Styrelsen tillhörande Sektionen för Psykologi och
Sociologi 2016.
Alicia Stewén
Internrevisor

