20170404, Mötesprotokoll hela NLU
Vid fastställande av ansvarsområden/arbetsuppgifter för viss person kommer
personens namn nedan tilldelas viss färg för en lättare överskådlighet.
Närvarande: Carolina, Elin, Hedda, Joanna, Linnea, Josephine, Linn, Maria, Ellen,
Lisa, Michaela, Jessica, Jill, Anna, Johanna, Anna.
Dagordning:
1. Information om NLU
2. Utvärdering personalvetardagen
3. Update samarbetskoordinatorerna
4. Hur går annonserna?
5. Vad händer framöver?
6. Vem är intresserad av vad?
7. Övrigt.
Mötesordförande: Klara Fogelberg Skoglösa
Sekreterare: Lisa Sindsjö
Justerare: Josephine Rudolfsson Ahonen
1. Information NLU
● Klara presenterar sig själv
● Vi tackar av Josephine
● Vi kommer behöva fler engagerade i utskottet till hösten
2. Personalvetardagen
● Gruppen presenterar sig själva.
● De är nöjda med dagen; bra föreläsare, allt klaffade och det upplevdes som att
föreläsningarna var inspirerande.
● De ska skicka ut en utvärdering via facebook på Personalvetardagssidan.
Eventuellt prata med Patrik och skicka ut via denna på mejl via Mondo.

● Tänka på inför tillsättandet av ny projektgrupp? Det tar mycket tid, de som vill
vara med måste vara redo på att det är många timmar som går åt, så man är
medveten om det när man söker.
● Bra att vi delade upp och hade varsitt ansvarsområde. 5 personer var ganska
lagom.
● De kommer att skriva ihop ett dokument med “att tänka på” till nästa år.
● Josephine läser om utvärderingar från monterna, lite mycket dötid för dem,
omstrukturera till nästa år så att det är mer mingeltid eller liknande. Idéer kom
upp kring kortare föreläsningar? Låta samarbetspartnerna byta av varandra
under dagen?
● Önskan finns att koordinera projektgruppen med samarbetskoordinatorerna,
kanske ha en ansvarig inom projektgruppen som ansvarar för montrarna.
● Hur når vi ut till dem andra studenterna som inte är engagerade? Prata mun till
mun? Hitta någon i varje klass som pratar om det. Vad är nästa steg med
marknadsföringen? Bredare även mot andra linjer?
● Uppdatera rollbeskrivningar inför att söka ny projektgrupp.
3. Samarbetskoordinatorer
● Lisa:
ASSR: Personalvetar-SM + mingel i höst, Lisa kollar upp detta.
Järfälla kommun: håller kontakten.
H&M: Vad vill vi ha studiebesök/föreläsning etc.? Lisa skriver förslag på Trello
så vi kan brainstorma.
● Michaela:
Unionen: event i februari, blev lyckat!
Id-entity: event om tre veckor. AW med HR-konsult, mingel för max 20 st.
Academic Work: kommer bli något event i september. Kanske kan vi föreslå
ett mingel i deras lokaler, riktat mot T1 och T2.
● Marie:
Easy Monday: ställde ut på Personalvetardagen.
● Josephine:
Sveriges HR-förening: event för T1 innan VT17 är slut.
Lernia: kontaktpersonen har hoppat av.
People provide: kommer ha ett event i maj om allt blir som det är tänkt.
● Förslag på nya: King (studiebesök?), SVT, Wise IT.
● Vilka fortsätter 2018? Vi går ut i förhandlingar med nuvarande
samarbetspartners för att stämma av inför kommande år. Då vi kontaktas av

fler företag som vänder sig till oss bör dessa övervägas för att skapa ett
varierat, intressant och aktuellt utbud för studenterna som möjligt.
● Ett fackförbund per inspark?
4. Annonserna
● Ellen berättar om hemsidan. Det är många som kontaktar oss och vill
annonsera.
● Borde vi ta betalt för detta?
Genom röstning beslutades att vi i framtiden kommer att ta betalt för annonser
då vi anser att det är ett ökat tryck på annonser. Även om denna summa blir
symbolisk borde vi ha någonting som gör det exklusivt samt att det kostar att
annonsera på andra plattformar. Styrelsen diskuterar detta och tar beslut på
nästa möte.
● Kan vi lägga till en ”länk” där nya annonsörer kan nå oss? För att fånga upp
fler företag som vill komma i kontakt med oss.
5. Vad händer framöver
● Vi kommer behöva nya samarbetskoordinatorer
● Vi kommer behöva tillsätta en ny projektgrupp för PD
● Vill Ellen ha kvar sin roll?
Ja, inga problem.
● Kan vi skapa en arbetsbeskrivning för samarbetskoordinatorer?
6. Vem är intresserad av vad?
● Hedda:
● Joanna: Samarbetskoordinator
7. Övrigt
● Bra med morgonmöte!
8. Mötet avslutas

