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Bilaga 1 – Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021 

Verksamhetsplan DalPal 2021 

 

Allmänt 

Den tidigare styrelsen har genomfört ett fortsatt bra arbete med att göra Personal- & 

arbetslivsprogrammet så bra som möjligt, trots alla motgångar under Corona. Vi i nya 

styrelsen vill precis som den tidigare, lägga mycket tid och fokus på PAL-dagen i oktober. Vi 

vill genom PAL-dagen ge studenter en möjlighet att knyta an till näringslivet och utöka sitt 

kontaktnät. Vi önskar att genomföra denna på plats och med så många studenter från PAL-

programmet som möjligt. För att kunna engagera de nya eleverna i PALHT2021 kommer 

arbetet med detta påbörjas redan under introduktionen där vi i DalPal kommer att anordna 

aktiviteter och ta ett stort ansvar för att välkomna de nya studenterna och skapa en bra 

gemenskap i klassen. Genom detta arbete för att skapa en bra sammanhållning hoppas vi även 

kommer underlätta valberedningens arbete när det är dags för nyval av styrelse i december 

2021.  

 

Möten/träffar 

Det är viktigt att DalPal är aktiv i både möten och event på Högskolan Dalarna och Kårens 

verksamhet. Det gäller även deltagande med DalPals samarbetspartners sammankomster. 

Därför anammar vi tidigare styrelse vilja att ingen plats ska vara obemannad under 

verksamhetsåret. Därför är det viktigt att punkta upp specifika möten som föreningen ska 

representera:  

• Programrådet, vår och höst 

• Kårens årsmöte 

• DalPals vårmöte 

• DalPals årsmöte 

• Personalvetarstuderandes riksförbund års- och riksmöte 

• Personalvetarstuderandes riksförbund ordförandeträffar 

• Introduktion för nya studenter 

• Minst 2 formella möten per termin 

• HR-frukostmöten?  

 

Event under året 
Vår ambition är att kunna genomföra det mesta av det som är inplanerat hittills. Förändringar 

kan komma att ske. Planen är denna:  



• Mars - Föreläsning med Akavia 

• April – Föreläsning med Lenzo 

• Maj – Föreläsning med SSR 

• Maj - Vårmöte med DalPal 

• September – Inspark 

• September – Akavia-dagen  

• September – Studiecirkel SSR 

• Oktober – PAL-dagen 

• Oktober – Vision (lunchföreläsning?) 

• Oktober – Ledarskap  

• November – Lunchföreläsning SSR 

• December – Årsmöte DalPal  

• December – Ny styrelse 

 

Samarbeten 

• Akademikerförbundet SSR 

• Dalarnas studentkår 

• Akavia  

• P-riks  

• Högskolan Dalarna 

• Vision 

 

 

 



Bilaga 2 – Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse DalPal  

2021-05-02  

Revisionsberättelse  
Till vårmötet i DalPal, Dalarnas personal- och arbetslivsförening 

Organisationsnummer 802490—4248  

  

Jag har granskat årsredovisningen för Dalarnas personal- och arbetslivsförening  

Styrelsens ansvar för årsredovisningen  
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på 

oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar  
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Jag har planerat och utfört 

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.  

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 

att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 

kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 

bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.  

Jag anser att de revisionsbevis som har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

mitt uttalande.   

Uttalanden  
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning för verksamhetsår 

2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.  Föreningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer föreningens räkenskaper.  

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver revisionen av 

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 



att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd 

eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet.  

Revisionsberättelse DalPal  

2021-05-02  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för mitt uttalande. Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i 

strid med föreningens stadgar.  

  

Jag tillstyrker därför:  

att föreningens vårmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 

2020.  

Hedemora 2021-05-02  

 
Sofia Axelsson  

Internrevisor  

  

 

Bilaga 3 – Föregående resultatrapport (2020) 

Ekonomisk berättelse - verksamhetsåret 2020   

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 

+24 961,97:-. Under verksamhetsåret har föreningen fått inkomster i form av grundbidrag 

från Akavia på 5 000:- och grundbidrag från P-Riks på 10 000:-. DalPal har även ansökt om 

verksamhetsbidrag från P-riks och fått utdelning på 10 742:- för vårterminen och 10 227:- för 

höstterminen. Utöver dessa bidrag har DalPal även inlett en nytt samarbete med Vision som 

bidragit med 2 000:- i marknadsföringssyfte. P-riks beslutade även under höstterminen dela 

ut ett extra grundbidrag om 3 000:- till alla studentföreningar.  

 

År 2020 har varit ett utmanande år för DalPal på grund av pandemin vilket har resulterat i 

lägre utgifter i jämförelse med tidigare år. 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  1 400:- 

Gåvor till lunchföreläsare   60:- 

IT-tjänster (hemsida, mejl och VISMA)  3 700:- 

Klassdag för PALHT20 180:- 

AfterTenta-aktivitet                                                       450:- 

Kåravgift för styrelsemedlemmar 1 800:- 

Medlemsavgift P-riks  2 000:- 

PAL-avslutning (mat och vinster till 5-kamp)              200:- 

Porto (diplom till tidigare styrelse)                               165:- 

Profilkläder + tygpåsar 7 200:- 

Uppskattning ideella (kickoff, utbildning)    3 400:- 

   

Utifrån dessa övergripande summor beräknas den preliminära utgående balansen till omkring 

+45 300:-.   

 

Bilaga 4 – verksamhetsberättelse från föregående år (2020) 

 
Styrelseperioden under 2020 har kantats av en del motgångar. Året började med att 

markandsföringsansvarig valde att avsluta sina studier och därmed även sitt medverkande i 

DalPal. Styrelsens lösning på detta blev att dela på marknadsföringsansvaret där vice 

ordförande blev tilldelad huvudansvaret med stöd från näringslivsansvarig.  

 

I mars hölls den första lunchföreläsningen i samarbete med Akademikerförbundet SSR för de 

dåvarande tvåorna. Denna genomfördes på plats på Högskolan Dalarna. På grund av 

situationen som utvecklades med Covid-19 (Corona) övergick studierna på distans vilket 

innebar att planerade evenemang inte kunde genomföras som planerat. Många event fick lov 

att ställas in helt medan vissa gick att genomföra med viss modifiering samt digitalt.   

 

Under maj anordnade vi i samarbete med Assesio en MAP-utbildning över nätet, någon som 

var väldigt uppskattat av deltagarna. 

 

I maj genomförde P-riks ”Aktiv med P-riks” vilket var en aktivitetstävling för de olika PAL-

programmen i Sverige. DalPal var aktiv i tävlingen och marknadsförde den till studenterna. 

Vi skapade en grupp via appen Strava där flertalet personer anslöt sig från PAL-programmet 

vilket skapade ”digital” social kontakt. 

 

Då striktare restriktioner för Covid-19 uppstod gick det inte att anordna den planerade 

avslutningsfesten. Styrelsen valde istället att innan sommaren anordna en utomhus-avslutning 

för PAL-studenterna för att öka gemenskapen trots distansstudier. Aktiviteten var anpassad 

efter FHM restriktioner men tyvärr var intresset för detta evenemang lågt, men de som deltog 

uppskattade det väldigt mycket. 



 

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

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

valde styrelsen även att kontakta de som blev antagna som andrahandsreserver samt de sena 

reserverna som blev tilldelade platser efter att terminen börjat. Valet grundade sig i att 

styrelsen anser att alla som börjar programmet ska ha samma förutsättningar och känna sig 

välkomna till programmet. Detta fick mycket god respons av de antagna då det skapade 

trygghet inför skolstart. 

 

Efter sommaren 2020 medverkade DalPal på introduktionen i samarbete med Dalarnas 

Studentkår under skolans första vecka. Då Högskolan Dalarna förlagt undervisningen till 

distansstudier på grund av Corona fick de nya ettorna på PAL-programmet inte möjlighet att 

träffa varandra fysiskt vid studiestart. DalPal valde därför att anordna en klassdag i samarbete 

med SSR under skolans andra vecka. Under eventet fick Dalarnas Studentkår presentera sig, 

studenterna fick lära känna sina nya studiekamrater och de fick en inblick i vilka DalPal är 

och vad DalPal gör. Eventet anordnades såklart utefter FHM restriktioner. 

 

Under oktober anordnades en After Tenta-aktivitet för de nya ettorna i samband med att de 

avklarat sin första tenta. Detta event var uppskattat av studenterna då de haft ett begränsat 

studiesocialt liv i och med distansstudierna. 

 

Fortsatt under hösten anordnades en föreläsning digitalt i stress och studieteknik med SSR, 

främst inriktad för de i årskurs 1 men även deltagare från årskurs 2 som missat föreläsningen 

under tidigare år deltog. Det hölls även en lunchföreläsning på distans om ”Hur attraktiv är 

du på arbetsmarknaden” i samarbete med Akavia, en föreläsning där deltagarantalet var 

relativt högt och deltagare från alla tre årskurser deltog. 

 

I slutet på november ingick DalPal ett mindre samarbete med Vision. Detta gjordes för att 

skapa mervärde för studenterna då de blev inbjudna till en digital föreläsning anordnad av 

fackförbundet. Detta var även ett sätt för oss i DalPal att få se om ett vidare samarbete med 

Vision skulle passa. 

 

I början på december hade vi ett samarbete med Akavia där en digital tävling hölls. Denna 

skapade aktivitet hos studenterna samt att de fick mer kännedom om fackförbundet. 

 

I december månad (efter årsmötets genomförande) kommer en lunchföreläsning/minikurs i 

konflikthantering att genomföras i samarbete med Human & Heart. Detta har varit efterfrågat 

bland studenterna och därför at vi arbetat för att genomföra en sådan dag. Tillfället blir 

aningen mindre än planerat, detta på grund av ändrade restriktioner för Covid-19. 

 

På grund av rådande omständigheter och restriktioner som ändrats med jämna mellanrum har 

PAL-dagen inte varit möjligt att genomföra under hösten som planerat. Styrelsen har därför 

valt att flytta fram detta till början av vårterminen och eventet kommer istället anordnas i ett 



mindre format digitalt. Styrelsen för 2020 kommer tillsammans med nya styrelsen att 

fortsätta arbetet med PAL-dagen för att kunna anordna den önskat datum. 

 

I ett arbete att genomföra PAL-dagen på bästa möjliga sätt har vi sökt digitala lösningar som 

kan passa för dagen. Vi fick kontakt med Student Node som erhåller en kostnadsfri digital 

plattform som vi kommer ha användning av i genomförandet av PAL-dagen. Detta ser vi 

även kommer vara till hjälp vid kommande PAL-dagar och har därför ingått ett vidare 

samarbete med Student Node. 

 

Mycket har genomförts- och marknadsförts digitalt under året vilket medfört att vår 

marknadsföring varit otroligt viktig. Då vår marknadsföringsansvarige valde att avsluta sina 

studier bidrog det till mer arbete för resterande styrelsearbete, det har dock löst otroligt bra av 

samtliga i styrelsen då vi tillsammans hjälpts åt att nå ut till studenterna. Vissa delar i övriga 

styrelsearbetet har blivit mindre men marknadsföringen mer så det har jämnat ut sig. 

 

DalPal har just nu totalt 175 medlemmar, ett arbete som styrelsen för 2021 kommer få överta 

för att fortsätta utöka antalet medlemmar.   

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


