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Bilaga 1 

 

Verksamhetsplan 2022 

 

Vårterminen 2022 

• Vårmöte 29/3-22 

 

På grund av speciella och oförutsedda omständigheter kommer DalPal inte anordna några 

aktiviteter under vårterminen. Extra fokus kommer istället läggas på att marknadsföra 

Dalarnas Studentkårs evenemang samt aktiviteter som anordnas av våra samarbetspartners. 

 

 

Höstterminen 2022 

• Introduktionsveckan 

Under höstens introduktionsvecka kommer DalPal aktivt delta i Kårens aktiviteter 

samt anordna egna tillställningar i syfte att engagera nya PAL-studenter. DalPal 

kommer ha stort fokus på att värva nya medlemmar och stärka föreningens varumärke 

utåt. 

 

• Studiecirkel 

Inför de nya ettornas första tentamen kommer DalPal hålla i en studiecirkel. Ett 

tillfälle att diskutera frågor relaterade till själva ämnet, men också en plats att dela 

med sig av tips och trix inför själva skrivningen. Förhoppningsvis lättar det något på 

den nervositet som vi alla så väl känner igen. 

 

• PAL-dagen 

En heldag av föreläsningar och workshops! Ett perfekt tillfälle för PAL-studenter att 

få en bredd av nyttig och användbar kunskap inför sina framtida yrkesliv. Beroende 



på den aktuella situationen i världen kan PAL-dagen komma att hållas digitalt. Mer 

information om detta samt tema för dagen presenteras längre fram.  

 

• Festliga tillställningar 

Eftersom det är så viktigt att studietiden är ROLIG kommer DalPal, utöver 

föreläsningar och andra lärandetillfällen, arrangera festliga och mer avslappnande 

evenemang. Aktiviteter med syfte att stärka sammanhållningen mellan årskurserna 

och höja den allmänna motivationen bland studenterna. Mer information om detta 

kommer längre fram.  

 

Under höstterminen 2022 kommer DalPal helt enkelt göra en storsatsning på att visa upp 

föreningen och öka antalet medlemmar. 

 

 

 

Styrelsen 2022 

Ordförande:      Mirjam Böwes 

Vice ordförande:     Robert Razavi 

Ekonomiansvarig:     Josefin Gustafsson 

Utbildnings- samt näringslivsansvarig:    Mikael Bäck 

Marknadsföringsansvarig:    Martina Söderström 

Evenemangsansvarig:     Moa Marklund 
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Ekonomisk berättelse - verksamhetsåret 2021 

 

DalPal är en ideell förening vilket innebär att det är en icke-vinstdrivande verksamhet. 

Pengarna som DalPal får in ska återinvesteras i verksamheten till fördel för föreningens 

medlemmar. Vid verksamhetsårets början hade föreningen en ingående balans på +45 071,28 

kr. Under verksamhetsåret har föreningen fått inkomster i form av grundbidrag  från P-Riks 

på 14 000 kr. DalPal har även ansökt om verksamhetsbidrag från P-riks och fått utdelning på 

10 247 kr för vårterminen och 11 260 kr för höstterminen. Utöver dessa bidrag har DalPal 

även samarbete med Vision som bidragit med 4 500 kr i marknadsföringssyfte.  

 

Året 2021 har varit utmanande för DalPal i och med rådande pandemi, vilket har resulterat i 

att DalPal försökt hitta digitala lösningar för att locka medlemmar att medverka på olika 

evenemang. De bidragspengar som inte använts under året kommer i enighet med P-riks att 

flyttas över till nästa verksamhetsperiod, DalPal har därmed ingen återbetalningsskyldighet.  

 

Nedan presenteras en lista över de utgifter som DalPal haft under verksamhetsåret: 

 

Aktivitet      Ungefärlig kostnad 

Banktjänster      1 250 kr 

Gåvor till lunchföreläsare    500 kr 

IT-tjänster (hemsida, mejl och VISMA)  5 700 kr 

Klassdag för PALHT21    2 850 kr 

Kåravgift för styrelsemedlemmar   1 500 kr 

Medlemsavgift P-riks     5 000 kr 

Sittning      22 000 kr 

Porto (diplom till tidigare styrelse)   170 kr 

Profilkläder + tygpåsar + tryck   9 400 kr 

Uppskattning medlemmar (kuponger, utbildning) 11 800 kr 

Examenspresenter + porto    7 500 kr 

Porto för styrelsens kläder    300 kr 

 

Utifrån dessa övergripande summor beräknas den preliminära utgående balansen till omkring 

+ 24.878,92 
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Bilaga 4 

Verksamhetsberättelse år 2021 

Styrelseperioden har kantats av en del motgångar i ett antal bemärkelser. Mer än hälften av 

styrelsemedlemmarna har under året valt att avsluta sina poster och sin medverkan i DalPal. 

Med hjälp av valberedningens arbete så har posterna tillsats med nya medlemmar och ny 

energi till att leda styrelsearbetet framåt. Dessutom har distansstudier fortsatt under året på 

grund av Covid-19 då DalPal haft föreläsningar och evenemang digitalt eller utomhus för att 

ha möjlighet till att hålla avstånd. 

Under februari månad så hölls det första planeringsmötet på plats på Högskolan Dalarna. Där 

planerades ett års hjul fram hur det ska se ut under året med våra samarbetspartners gällande 

föreläsningar. Även ett socialt kontrakt planerades hur styrelsemedlemmarna ska vara mot 

varandra i gruppen. 

I mars hölls den första föreläsningen med Akavia angående jobbansökan och LinkedIn. 

Föreläsningen berörde både studenter som var nyexaminerade och dom som skulle söka 

sommarjobb.  

I april hölls en föreläsning med Lenzo om emotionellt ledarskap. Föreläsningen gav en 

förståelse i vad emotionell intelligens innebär och vilken påverkan den har på ledarskapet. 

Föreläsningen innehöll workshops med interaktiva övningar där studenterna fick diskutera 

med varandra.  

Under maj månad så hade vi föreläsning med SSR om konflikthantering. Samma månad så 

hade DalPal även vårmöte och avslutningsfest.  

Under sommaren ringde DalPal i samarbete med Högskolan Dalarna ut till antagna studenter 

för PAL-programmet för att välkomna dessa och besvara eventuella frågor. 

September månad vad en händelserik månad då en ny ordförande, eventansvarig och 

ekonomiansvarig väljs in genom två extrainsatta årsmöten. Denna period var tuff för alla att 

gå igenom men nödvändig för att hålla ihop styrelsen och hitta ny kraft och fortsätta framåt 

med arbetet för studenterna. I september hölls även klass dagen för de i årskurs ett för dom att 

kunna bekanta sig med varandra och det bjöds på lunch, aktiviteter och fika. Även Vision 

fanns på plats. Det var inte jätte högt deltagande men anledningen till det är för att det 

fortfarande hägrade en pandemi. Studiecirkeln hölls också för de i årskurs ett där det fanns 

möjlighet till att ställa sina frågor och för att vi i DalPal kan ge en hjälpande hand i alla dessa 

saker man är ny på eller funderar extra mycket på i början. 

Oktober var en stor månad för DalPal för där hölls äntligen vår stora dag, nämligen PAL-

dagen där temat var ledarskap där alla årskurser bjöds in men också näringslivet. Den dagen 

var helt digital i samarbete med Studentnode, vilket vi var tvungna till på grund av 

restriktionerna. Dagen gästades av föreläsare från Lenzo, Högskolan Dalarna och IKEA. Det 

fanns även en möjlighet till att mingla med våra samarbetspartners Vision, Akavia och 

Akademikerförbundet SSR. Alla som deltog fick även en biobiljett. Det som dock ställde till 

sig för de som gick i årskurs ett var att de hade ett stort seminarium i Arbetsrätt dagen efter 

och de var många som inte deltog från den årskursen. Detta tänker vi att nästkommande 

styrelse kan ha i beaktning när Pal-dagen för 2022 planeras, förslagsvis att den läggs på en 

fredag.  



November månad bjöds på lättade restriktioner vilket öppnade upp för oss att ha ett fysiskt 

evenemang. Detta ledde till en sittning med hela PAL-programmet och alla årskurser bjöds in 

för att skapa gemenskap och för att socialisera med varandra då årskurs två inte haft en enda 

föreläsning på plats sedan de påbörjade utbildningen hösten 2020. Sittningen blev otroligt 

uppskattad och vi tror verkligen att det var något som behövdes i dessa tider. Under 

november hölls även en föreläsning med Akademikerförbundet SSR om chef som 

profession.  

I December hade vi en föreläsning med Vision om jobbansökan och hur man kan tänka kring 

jobb efter studierna.  

Eftersom det varit ännu ett år med distansstudier så har marknadsföringen varit otroligt viktig 

för DalPal. Vi har inte kunnat värva medlemmar fysiskt på plats, vi har inte kunnat interagera 

med årskurserna fysiskt på skolan eller kunnat visa upp föreningen på samma sätt på campus 

vilket lett till att vi har fått visa oss mer digitalt. Våra sociala kanaler har därför spelat in en 

stor och viktig roll för att driva DalPal framåt under pandemin.  

Årsmötet hölls den 20e December 2021 där en ny styrelse för verksamhetsåret 2022 valdes 

in, stadgar reviderades och en motion avslogs.  

DalPal har just nu totalt 97 medlemmar, ett arbete som styrelsen för 2022 kommer få överta 

för att fortsätta utöka antalet medlemmar.   

Styrelsen har varit representerad i digitala föreläsningar och träffar som P-riks anordnat.  

 


