20171208, Mötesprotokoll hela NLU
Vid fastställande av ansvarsområden/arbetsuppgifter för viss person kommer personens
namn nedan tilldelas viss färg för en lättare överskådlighet.

Närvarande: Caroline Barsk, Linnea Bjäräng, Josefin Engström, Mariella Auli, Louice
Claesson och Jill Bernhardsson
Check in - hur tycker alla att denna terminen varit och vad ska ni göra till jul?
Dagordning:
1. Update
2. Samarbetskoodinatorer
3. Personalvetardagen
4. Annonser
5. Vilka mer tankar och idéer finns det?
Mötesordförande: Jill Bernhardsson
Sekreterare: Jill Bernhardsson
Justerare: Josefin Engström
1. Update
● Utskottet allmänt och från styrelsen - Jill
- Hur det ut framöver?
2. Samarbetskoodinatorer
● Academic Work
- Håller på att skriva avtal. Tove ska ha sitt främsta fokus i Nöjesutskottet
Mariella tar över detta efter Tove, koppla in när vi fått återkoppling av
academic work.
● Microsoft och Wise
- Vi har en kontakt här - men de vill inte riktigt skriva avtal men försöker
övertala de → Annars kan vi fylla på med dessa om vi får tomt någon månaad
→ Jill håller kontakten.
● Företag att ta kontakt med angående samarbete:
- Använda kontakten som jobbat statligt på Järfälla Kommun för att komma
vidare - Jill
- Försvarsmakten (Jill), Polisen/Migrationsverket (Marielle), SVT (Jill) TV4
(Louise)
- Kommun
- Swedbank (Caroline)
- Handelbanken (Mariella)
- Fortum (Jill)
● Företag som hört av sig - främst angående personalvetardagen
- Projektgruppen - ta namn och börja höra av er
3. Personalvetardagen

● Vilken dag?
- 6/4 - 17 kommer ut i början på nästa vecka och marknadsföring börjar
komma.
- Tema: Spaning på framtiden.
● Hur når vi samarbetspartners med dagen:
- Avtalen ska bli klara först
- Josefine, tar kontakt med respektive samarbetspartner
- Jill sammanställer vilka som ska ha monter plats och vilken
samarabetskoordintor.
● Kolla hur många montrar vi får plats med 13/12
4. Annonser
● Går det bra med betalningar
- Rullar på, inte jättemånga förfrågningar just nu
- Idé: Ska vi ragga lite annonser? Lägga upp i bokhandeln att vi kan ta det.
Avvakta lite med detta
● Lista skapas av Jill när alla samarbetspartners som valt Hemsidepaketet är
klara för att veta vilka som ska betala eller inte.
5. Vilka mer tankar och idéer finns det?
Mötet avslutas

