20170416, Mötesprotokoll hela NLU
Vid fastställande av ansvarsområden/arbetsuppgifter för viss person kommer personens
namn nedan tilldelas viss färg för en lättare överskådlighet.

Närvarande: Caroline Brask, Patrik Millestu, Linnea Bjäräng, Jessica Kvint, Lisa
Sindsjö, Linnea Hjerpe, Mariella Auli, Josefin Björkman, Josefin Engström, Julia
Rosén, Alvina Palmborg, Marina Hedberg och Jill Bernhardsson
Dagordning:
1. Ny ordförande för utskottet
2. Uppdatera samtliga
3. Tillsätta poster
4. Framöver
Mötesordförande: Caroline Brask
Sekreterare: Caroline Brask
Justerare: Josefin Björkman
1. Ny ordförande för utskottet
● Lite kort om mig, Caroline Brask – Vem är jag?

2. Uppdatering
● Angående föregående möte. Ta bort annonser från pao.su.se – Upp på ledningsmötet
med Maria Lind – Caroline tar på sig att informera Patrik och Julia som ska på möte
med Maria Lind den 20/4.
● Event i maj – Identity 31 maj, begränsat antal platser. Vi åker dit på
föreläsning/workshop. Gå ut med event direkt efter H&M eventet. AW med 15-20
platser.
● H&M event 27 April. Lisa ska prata med H&M igen på torsdag för att eventuellt lösa
fler platser. Föreläsning från olika HR avdelningar – hur deras dagar ser ut. HR på
H&M.
● Personalvetardagen – Svara på utvärderingen.
● Personalvetardagen – bjuda in övriga föreningar i Sverige. Ev. flytta dagen till hösten.
● Jobbhets – Föreläsningar i samband med T1 efter första föreläsningen., eventuellt
flytta till T2 mitten/slutet. Bjuda in någon som inte har jobbat under studietiden? I
samband med inspark?
3. Tillsätta poster
● Samarbetskordinatorer:
Elisa, Jessica, Mariella, Josefin, Mariana och Caroline – Sätter oss och går igenom
nya samarbeten inför nästa år den 8/5 kl. 16.00. – Event för detta läggs ut –
Caroline är ansvarig. o LinkedIn event framöver?
o Angående jobbhetsen – flytta på AW/byta ut AW? Rimligt att lägga detta i
T2 (mitten/slutet).
o Efter detta möte har vi ett roligt event för näringslivsutskottet –
preliminär boule i Rålambshovsparken.
● Annonsansvarig:
Caroline fortsätter med annonserna fram till hösten när nya T1 börjar.

•
•

Vice ordförande – Är någon intresserad av rollen får man gärna höra av sig.
LinkedIn ansvarig - Marina Hedberg börjar att kolla på denna roll så att
SthlmUp blir mer aktiva på LinkedIn. Tanken är att man ska lägga upp bilder
både informellet (från sittningar exempelvis) och formellt (från event i
Näringslivet)

.

4. Framöver
● Vi ska lägga ut i gruppen samtliga engagerade inför samtliga event som hålls.
En notis om att eventet kommer att komma ut en dag senare och tidpunkt.
● Annonser – 300kr för allt from i höst.
● Personalvetardagen – bjuda in övriga föreningar i Sverige. Ev. flytta dagen till
hösten. – Fortsätter att ta denna diskussion under näste NLU –möte.
● Tanken med NLU framöver – nytänkande – återkommer med detta.
● Personalvetardagen – Svara på utvärderingen.
● Jobbhets – Föreläsningar i samband med T1 efter första föreläsningen., eventuellt
flytta till T2 mitten/slutet. Bjuda in någon som inte har jobbat under studietiden? I
samband med inspark?
Mötet avslutas

