Verksamhetsberättelse SthlmUP 2016
Till skillnad från tidigare år står 2016 ut som det år då SthlmUP etablerat en stabilitet.
En stark känsla av trygghet har gett oss möjligheten att utveckla föreningen på en
helt ny nivå, exempel på detta är införandet av projektledningsverktyget Trello,
uppstarten av Kommunikationsutskottet, vår första personalvetardag och
sommarfesten med över 200 deltagare. Vi har under året blivit uppmärksammade på
arbetsmarknaden vilket har visats genom många nya samarbeten och kontakter. Vi
har även nästan fördubblat antalet medlemmar i föreningen och i slutet av året var vi
ca 370 varav 40 engagerade.
Nöjesutskottet
Definitionen av tradition är när en händelse har upprepats tre år i rad, och
Nöjesutskottet startade året med just det, att etablera en tradition, SthlmUPs
traditionsenliga Åreresa. Det nya året kom också med nytänk gällande insparken,
insparken avslutas numera men en insparkssittning, en väldigt uppskattad
tillställning. Efter insparken började Nöjesutskottet sin rekordvår, majoriteten av alla
evenemang som arrangerades under våren slog rekord i antal deltagare i sina
respektive kategorier, Tenta-PUB på kåken: 76 p, Personalvetardagssittning: 95 p,
Prag-resan: 46 p och avslutningsvis Sommarfesten: med hela 206 p. Nyheter för
Nöjesutskottet under våren 2016 var etablerandet av en Spex-grupp, samt införandet
av Examenssittningen och Sommarfesten.
Höstens inspark kryddades lite extra tack vare introduktionen av fejkstudenter och
spexgruppens underhållning på Insparkssittningen. Noterbart under hösten var att
det påbörjades ett samarbete med Samhällsvetenskapliga Föreningen (Bojan), som
mynnade ut i en Quiz-PUB och en spektakulär Milleniumssittning som avslutade
året. Framöver handlar det om att fortsätta utveckla det som Nöjesutskottet står för.

Utbildningsutskottet / Utbildningsrådet
Under 2016 har ett ihärdigt arbete genomförts för att skapa ett kontinuerligt
responsflöde. Detta grundar sig i att det rekryterats studentrepresentanter från alla
terminer som därigenom bidragit med stora mängder användbar information. Detta
har stöttats med en helt ny struktur på Trello samt kontinuerligt protokollförda
frukostmöten med mellan 5-10 deltagare.
Utbildningsrådet har under 2016 varit representerade i flertalet möten och styrelser i
form av jämställdhets- och studiesociala nätverket samt som representanter i
institutionsstyrelsens på Psykologen, Sociologen och Pedagogen. Vi har även varit
representerade i ledningsgruppen där vi ansvarat för att föra protokoll som lagts ut
på hemsidan där vi även redovisat vissa av våra inputs i klartext.
En av de mest slående förändringarna är att vi bidragit till att byta kursansvarig.
Utbildningsutskottet initierade även ett arbete med att utveckla egna enkäter som i
slutet av året resulterade i samtal med &frankly om att eventuellt få använda deras
plattform för framtida bruk.
Utbildningsutskottet påbörjade även ett samarbete med Cut-e för personlighetstester
som vi erbjuder våra medlemmar gratis.
Utbildningsutskottet fick även igenom en budgetansökan på psykologiska
institutionen för bland annat arbetslivsvägledning som kommer användas under
VT17 vilket bäddar för nya möjligheter under det kommande året.

Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottet rivstartade 2016 med att gå ut i förhandlingar med olika företag
och organisationer vilket resulterade i fem samarbetspartners. Året har varit fyllt av
spännande och inspirerande föreläsningar, workshops och studiebesök där vi bland
annat har fått träffa HR-chefen på Scandic och även tagit del av en
ledarskapsutbildning på Nordea. Vidare har vi haft föreläsningar kring svåra samtal
av Bravura, intervjuteknik från Akademikerförbundet SSR, personalvetares väg ut på
arbetsmarknaden med Vision, om framtidens organisationsstrukturer med TXP och
svårigheter med att ha en gemensam kultur i en diversifierad enhetlig
värderingsstyrd organisation från Lernia.

När april månad och våren bredde ut sig över Stockholms Universitet slog utskottet
upp dörrarna för sin första Personalvetardag någonsin! En dag fullspäckad av
föreläsningar och workshops dedikerade till personalvetare för att inspirera och
motivera studenterna och visa på verkligheten ute i arbetslivet. Dagen var väldigt
uppskattad av såväl studenter som företag som medverkade. Dagen avslutades med
en fantastisk sittning arrangerad av Nöjesutskottet där även några av våra
samarbetspartners deltog. Efter ett välförtjänt sommarlov och fulla med energi kom
utskottet tillbaka till höstterminen där vi tillsatte en ny projektgrupp för kommande
personalvetardag och utformade nya avtal inför 2017. När vi under hösten gick ut i
förhandlingar med de nya avtalen som mottogs dem väl av våra samarbetspartners.
Utskottet har utvecklats genom att tilldela samtliga i utskottet en specifik roll och vi
har vuxit med flera medlemmar, nya avtal och flera spännande samarbetspartners.
Det är flera företag som kontaktar oss via mejl och vill skapa samarbeten. Vi får
också in flera företag som vill lägga ut sina annonser på vår hemsida vilket vi
välkomnar för att visa våra studenter bredden av personalvetarnas arbetsmarknad
och ge dem möjligheter till extrajobb vid sidan av studierna.
Kommunikationsutskottet
2016 var minst sagt ett stort år för kommunikationsutskottet. Utskottet föddes
nämligen under slutet av vårterminen med en vision att utveckla och förbättra den
interna och externa kommunikationen. Det har skapats framgångsrika ramar och
rutiner för hur kommunikationen utskotten emellan ska fungera på bästa sätt. Flera
ansvarsroller för både nöjesutskottet och personalvetardagen har växt fram inom
utskottet för att underlätta kommunikationen och maximera marknadsföringen.
Samtidigt har det satts eld i brasan gällande våra sociala medier, inte minst vår
hemsida. Nya flikar har skapats på hemsidan såsom en studentflik där man som ny
student kan hitta all tänkbar nyttig information samt en utbytesflik fylld av nyttig och
rolig information om utbytesstudier bland annat.
Framöver kommer kommunikationsutskottet satsa på att fortsätta växa och sprida
ordet om vår fantastiska förening och dess potential. Kommunikationsutskottet
kommer i framtiden att spela en väldigt avgörande roll för SthlmUP´s framtida
välmående.

