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1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med anmälning av tre övriga frågor
2. Föregående mötes minnesanteckning
Minnesanteckningarna från senaste mötet är under produktion och tas tillsammans med
denna minnesanteckning på nästa ledningsgruppsmöte.
3. Byte av värdinstitution
Flytten fortgår smidigt. Fler studenter än någonsin på PAO-mastern, vilket är glädjande. I
övrigt inget att rapportera kring bytet.
4. Rapporter och meddelanden
a. Studenter
Ny representant från PAO-mastern, Jennie Henriksson är utsedd och deltog på
mötet. Mycket värdefullt att få deltagande i ledningsgruppen från masterprogrammet.
Distansundervisningen verkar fungera okay eller något bättre än tidigare. Alltfler
studenter använder kameran under digitala möten vilket är glädjande.
Utbildningsutskottet siktar på att under terminen inkludera masterstudenterna
tydligare i Stockholm UP. De har en nystartad Facebook-grupp. Athena sajten kan
också fungera som informationskanal. Marcus samverkar med studenterna kring
detta. Nya tag planeras också kring studentrepresentanter från varje termin.
Emma avgår under halvårsskiftet och deltar sista gången på möten under
oktober/november. Ny ordförande är under tillsättning.
b. Institutionerna
Samtliga tre institutioner rapporterar status quo-läge. Allt rullar på mer eller mindre
som det ska.
Maria Apelgren rapporterade att endast 5 nyantagna kom in från kvot-gruppen
arbetslivserfarenhet. Förtydligande och marknadsföring av förändringen är på gång.
De antagnas kvotgrupper denna termin ser ut enligt nedan:
Arbetslivserfarenhet
5 studenter
Utan komplettering
33
Med komplettering
6
Direkt antag
4
HP
36
Totalt:
84 studenter
5. Samordnare
Beslutades att Lotta kallar till Riks-P-höstmöte den 22 oktober klockan 9-12 via Zoom.
6. Val av inriktning

Beslutades att äga rum 6 november kl. 9-10 via Zoom. Lotta bjuder in via kurssajten på
Personalarbete och inkluderar samordnare. Stockholm UP undersöker möjligheten att bjuda
in studenter som läser respektive inriktning.
7. Kursutveckling
Camilla rapporterade från samordnarnas möte med Sveriges HR-förening Östra. På detta
möte beslutades att det fanns stort intresse att samverka kring Case, och att samordnare tar
fram mall för att skriva case som yrkesverksamma i föreningen kan dela med sig av.
Beslutades att Camilla kallar till möte med utvecklingsgruppen måndag 5 oktober. Underlag
till case-mall är en central fråga till mötet.
8. Övriga frågor
Studentärende: Mia lyfte fråga från student angående obligatorisk närvaro.
HR-akademikerna: det har inkommit pengar från den nedlagda studentföreningen HRakademikerna till sociologen. Mia undersöker med ekonomihandläggare om pengarna kan
överföras till Stockholm UP.
CGHRM/Sv.HR-förening/SU: Camilla väckte fråga om intresse finns att samverka kring HRseminarier nästa termin. HR-föreningen erbjuder sig att sköta det administrativa. Tematik
kring Teamlärande och lärande organisation har redan diskuterats. Jon Ohlsson och ICA är
tillfrågade och intresserade. Kontakt med CGHRM initieras av Camilla. Roll-ups finns!
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