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Satta datum för verksamheten i SthlmUP över terminen HT18.
September
·
Akademikerförbundet SSR – lunchföreläsning för T1
·
Utskottsmöten:
o
NU - 18 sept 16.00
o
UU – 20 sept 08.00
o
PRMU – 24 sept 13.00
o
NLU – 26 sept 8.30
Oktober
·
Tentapub 5 oktober
·
Psykologisk metod – aktivitet under månaden
·
Kick-off med föreningen 13-14 oktober – Lidingö?
·
Halvårsmöte 26 oktober kl 13-15 + AW
November
·
Alumnikväll 9 eller 16 november – bjuda in Dynamicus
·
(GANT / TXP) – aktivitet förslag v 47/48
December
·
Julfesten
·
(GANT / TXP) – aktivitet förslag v 49/50
Styrelsens egna händelser fram till halvårsmötet:
·

·

Styrelsemöten:
20 september kl 18.00
18 oktober kl 18.00
Medlemsträff med P-riks (förslag):
26 september 12-17
1 oktober 12-17

Övriga punkter som diskuterades:
Åre / Val Thorens i kombo med Europaresan.
o
Ska vi köra en senare skidresa i februari istället? Vi kom fram till att det
är dumt att köra två resor på samma termin vilket gör att vi inte har någon
Europaresa i år. Årets projektgrupp för resan kommer själva få bestämma
om det blir Åre eller Val Thorens.
TXP / GANT.
o
Två företag som vi kan klämma in under nov/dec då vi inte har några
samarbetspartners med aktiviteter dessa månader.
Inbjudningar av evenemang genom Facebook.
o
Ska skapas men ska ej bjuda in samtliga i gruppen. Sedan kan varje
utskottsordförande bjuda in de aktuella personer som man vet har
intresse av att vara med på respektive möte.
§ Tilda skapar samtliga första utskottsmöten i Facebookgruppen
måndag 3 september och bjuder in alla.
§ Tilda behöver presentationstexter från samtliga utskottsordförande
som hon kan lägga in i evenemanget.
Personalvetardag 2019.
o
Kommer flyttas fram till hösten 2019 då det krockar med PvD i Uppsala
och vi vill kunna erbjuda studenterna båda dagarna och vi väljer därför att
flytta på oss.
Cut-E & Assessio.
o
Patrik tar hand om dessa men Julia ska ta kontakt för att få mer
information om hur det fungerar och vilka som blir inbjudna.
28 september, ledningsgruppsmöte.
o
Julia behöver ersättare då hon ej kan närvara.
Kommunikationsplanen.
o
Ska användas under insparken och se om det ger resultat i hur många
som engagerar sig.

