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1. Föregående möte
a. Ej genomförda punkter från föregående möte
i. “Månadens tips”
1. “HRforthewin-, Rekryterings”-podden, “HR talks”, “Dumma
människor” (psykologi)
ii. Utskott-takeovers
iii. LinkedIn och CV event
iv. Live-podd med någon från en HR-podd
v. Projektgruppen (för alla sittningar) får berätta om sittningen/projekt på
instagram
b. Genomförda punkter från föregående möte
i. Visitkorten är här!
ii. Rollup är klar och beställd!
iii. Mejlat angående sponsring till sporttröjor
iv. Mejlat angående sponsring till flaskor
2. Utvärdering från 2019
a. Sammanfattningsvis är det många som älskar takeovers från utbytesterminer
och vill gärna se mer av dem. Förslagsvis så sätts dessa på IGTV på Instagram
istället för story för att minska spam känslan för dem det inte är aktuellt för.
b. Folk vill se mer från utskotten i form av utskottsmöte bilder. Detta går ihop
med tidigare diskuterat angående Utskott-takeovers.
c. Fler tävlingar, dock så ser vi att det inte är många som är delaktiga i dem. Är
problemet hos priset eller är det självaste tävlingen? Förslag?
d. Mer personlig interaktion med eleverna när vi marknadsför event. Hur kan vi
göra det mer personligt?

i. “Veckans fråga” från studenter från alla terminer
ii. Gå ut till klasserna, särskilt till alla terminer vid varje terminstart
iii. Mejla och påminna folk om kommande event
e. Fler instagram inlägg för att annonsera uppkommande event
i. Påminnelser vad som kommer i veckan på både Instagram och
Facebook
3. Fotografering policy
a. Förslag: genomför som en policy att deltagande i någon av våra aktiviteter
inom STHLMUP är ett godkännande till att bli fotograferad och att bilderna
kan användas i framtida bruk.
i. Ansvaret ligger hos medlemmarna att säga vilken/vilka bilder som inte
får brukas.
4. Övrigt
a. Inga övriga punkter

