2018-03-14, Mötesprotokoll hela NLU
Vid fastställande av ansvarsområden/arbetsuppgifter för viss person kommer personens
namn nedan tilldelas viss färg för en lättare överskådlighet.

Närvarande: Lisa Sindsjö, Josefin Björkman, Caroline Brask, Linnea Bjäräng, Klara
Fogelberg Skoglösa, Mariella Auli
Dagordning:
1. Update samtliga
2. Tillsätta poster
3. Årsmöte
4. PAO-bokhandeln
5. Övrigt
Mötesordförande: Jill Bernhardsson
Sekreterare: Jill Bernhardsson
Justerare: Caroline Brask
1. Update
● Samarbetskoordinatorer
→ Made for sales
- Event torsdag 22 Mars
- Frukost Beställt - vi betalar halva kostnaden för frukosten och Made for sales
betalar andra halvan.
→ Id-entity
- Event i Maj. Återkommer om detta vid nästa möte.
→ Ericsson
- Vår kontaktperson har gått vidare och ska ersättas av en ny kontaktperson
→ Academic Work
- Studentminglet → 23 April
● Projektgruppen Personalvetardagen
→ Allt rullar på
- Bemanning av SthlmUP-monter, förfrågan kommer att läggas upp i samtliga
engagerade sedan kommer körschema att skapas.
● Annonser
- ca. 2 per månad
- Kan vi be PAO.su.se ta bort deras sida? Eftersom att vi tar betalt nu påverkar
det? - Är detta någonting som vi vill kolla upp?

2. Tillsätta poster
● Samarbetskoordinatorer/ samarbetspartners
→ Ericsson
- Josefin
→ Wise
- Mariella är intresserad
- Vilket det är? WISE Professionals / WISE Group - färdiga paket redan.
→ Diskutera JUSEK - Det vill vara samarbetspartner och således ha en
samarbetskoordinator.
- Inspark till våren? Vara med på lekarna eller kolla på vad vi kan få till.
- Mentorskapsprojektet lite mer anknytning, förslag?
→ Made for Sales
- Kommer troligtvis att bli ledig efter eventet. Återkom på nästa möte.
● Linkedin-ansvarig
- Marina Hedberg
● Efter Årsmötet tillsätta Vice Ordförande
3. Årsmöte 21 Mars
● Hur det kommer gå till:
- Poster
- Valberedning
4. PAO Bokhandeln
● Upplägg
- Skicka till Caroline, Hänvisa till andra sidor
- Annonser
5. Övrigt
● Hjälp vid Personalvetardagssittningen
Mötet avslutas

