Styrelsemöte SthlmUP
Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403
Datum: 2019-11-20
Plats: Bojan

Närvarande: Felicia Nielsen, Emma Green, Elicia Egarp, Elvira Egarp, Sanna Austrell, Nesrin
Dawe, Viktoria Orsén, Amanda Racki

§ 1 Mötet öppnas med check in: 08.09
1. Val av mötesordförande: Viktoria Orsén
2. Val av mötessekreterare: Felicia Nielsen
3. Val av justerare: Emma Green

§ 2 Fastställande av dagordning:
1. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll:
1. Samtliga (Till utbildningsutskottet) ska se över intresset för att vara delaktig i en projektgrupp
för Alumnikvällen till våren. Kolla gärna med dem ni känner
A) Bordläggs
2. Nesrin ska höra av sig till HR-föreningen, boka ett möte och se över vad för samarbeten som
kan tänkas etableras mellan HR-föreningen och SthlmUP.
A) Check
3. Nesrin ska kolla av med institutionerna angående bidrag för kursutvärderingarna. Får vi
bidrag för att skicka ut dessa utvärderingar eller inte?
A) Check

§ 4 Ordförande och Vice- ordförande:
1. Informationsärenden:

A) “Förväntningar HT19/VT20”, har alla läst den? Känns den bra, eller bör vi ändra
något?
a) Check, känns bra.
B) SSR styrelseutbildning är satt till den 20/12- 2019 kl:13.30- 16:30. Vilka kommer
närvara? Ska vi skicka vice istället från “det” utskottet om ordförande inte kan
närvara?
a) Check, alla kan. Om det skulle hända något så har Viktoria skickat till vice
för respektive utskott om de kan gå istället, men Viktoria har inte fått svar.
C) Sanna, Felicia och Emma behöver ta nya bilder till hemsidan. Kan ni stanna efter
styrelsemötet och ta bilder? Felicia kan. Emma ska sedan lägga upp dessa bilder på
hemsidan snarast möjligast.
a) Ta om bilderna efter mötet från senast på Emma och Sanna. Felicia tar också
en bild. Emma lägger upp bilderna snarast möjligast på hemsidan.
D) Felicia har beställt hoodies till alla nya styrelsemedlemmar. Dessa ska levereras
senast nästa vecka och därefter ska Felicia lämna in dom för tryck. Förväntas vara
klart i december.
a) Check, alla fått informationen.
E) Kylskåp - Som det ser ut nu finns det tyvärr inte möjlighet att använda de kylskåp
som finns nere i källaren, och SF har tyvärr inte heller möjlighet att köpa in ett till.
Om ni behöver ett kylskåp är det dock självklart okej att ni köper in ett litet och har
på ert kontor, det är inga problem över huvud taget!
a) 1590 kr kostar ett minikylskåp. Vi har 2000 kr i budget till material till Bojan
som vi kan använda. Kylskåpet är 84 cm högt. Viktoria skickar bild på det.
Elicia tycker att vi behöver köpa mer backar och så länge vi har råd med det
är även Elicia med på förslaget. Vi kan också köpa mer backar efter
årsskiftet. Alla är ok med förslaget!
2. Att ta beslut om/Diskussion:
A) Vi har blivit kontaktade av “PIL”, styrelsen i Lund, att attenda deras vinterbal
lördagen den 7 december 2019. Det är vi i styrelsen som får attenda deras bal. Funkar
detta för oss i och med att vi inte är en hierarkisk förening? Kan vi hålla detta inom
styrelsen eller bör vi informera alla engagerade medlemmar? Är någon intresserad av
att åka? PIL kan fixa sängplatser om det behövs. Ska vi inkludera andra medlemmar,
fast det kan dra medlemmar från att komma på vår julsittning? Vicky och Felicia kan
inte närvara på detta event.
a) Vi i styrelsen får en annan relation med varandra och vi borde kunna få åka i
och med att andra föreningar skickar sina styrelsen på sådana event. Bara det
inte står i stadgarna så kör. Det är skillnad om SthlmUp står för kostnaden
men i och med att vi får betala själva tycker vi att vi ska få chansen att åka
b) När styrelsen får förmånen att åka på sånt här så kan det göra att fler vill söka
till styrelsen. Sammanfattat, vi är överens att vi får åka och Sanna, Elvira,
Nesrin och Elicia sugna på att åka och ska efter mötet kolla i sina kalendrar.
B) Vi behöver planera in styrelsemöten i både december och januari. Ta med er era
kalendrar så vi kan spika två datum för detta. Elicia har varit en stjärna och kollat
allas scheman, här är förslag på datum vi kan ha i december: Torsdag 5/12 kl: 12.00kväll, Fredag 6/12 kl:08.00-10.00, måndag 9/12 kl: 08.00- 13.00 alternativt 15.00kväll, Tisdag 10/12 kl:12.00- kväll, torsdag 12/ 12 08.00- 10.00 alternativt 14.00-

kväll, Fredag 13/ 12 08.00- 10.00, Onsdag 18/12 08.00- 13.00 alternativt 15.00- kväll,
Torsdag 19/12 16.00- kväll. Se gärna över vilka av dessa datum du kan. Vicky och
Felicia har kollat igenom och kan alla presenterade datum.
a) Torsdag 12/12 16:00- 18:00 styrelsemöte
C) Eftersom överlämningen inte kostade några pengar, har vi fått förslaget att göra en
styrelse kick-off istället med escape room. Vad tycker alla om det? Fråga till Amanda,
räcker pengarna?
a) Torsdag 12/12 kl:18:00- kväll styrelsekickoff. Alla tycker att escape-room är
ett jätteroligt förslag. Amanda säger att vi kan ta pengar från överlämningen.
Totalt har vi 5800kr för detta. Elvira tittar upp escape room.
D) P-riks ändrar styrelse och har därmed bett oss om dokument. Har någon tid att se över
dessa dokument? Mejlet kan vidarebefordras.
a) Årsmöteprotokoll, stadgar etc… till deras nya styrelse så att dem har koll på
det. Viktoria ska skriva under det idag med Marina. Amanda ser över
dokument och fixar det. Viktoria vidarebefordrar mejlet från P-riks

§ 5 Projektansvarig
1. Informationsärenden:
A) Planeringsmötet är alltså satt till 16 dec. Det ska ut till våra medlemmar så dem får
chansen att komma och höra. Utskottens händelser för HT20 ska skickas in senast 8
dec kl 18 till min mail.
a) Viktoria har kollat med Södertörn men dom kan inte det datumet. Check alla är med på det.
B) Examenssittningen- Datum för examenssittningen har röstats fram och under
måndagen kommer eventet för dem läggas ut.
a) Elvira har mejlat restaurangen och allt är klart. 17 januari 2020 är
examensittningen. 20 anmälda redan. Viktoria och Elvira ska gå.
2. Att ta beslut om/Diskussion:
A) Insparken - tycker ni att det är en bra eller dålig idé att ha insparken under tre veckor.
Så vi kan ta med till insparksmötet vad vi tycker.
a) Om det inte är varje dag är alla med på att tre veckors inspark känns bra.
Bättre med tre veckor för att då kanske man kommer ihåg eventen mer och att
fler kommer. Däremot är vi rädda för att alla inte får kontakt med varandra på
samma sätt om insparken är utspridd på tre veckor. Vi kan inte ta beslut om
det nu utan vi måste ta beslut om det på insparksmötet när vi ser om vi får
ihop en projektgrupp. Elvira har styrelsen bakom sig på förslaget. Detta få
diskuteras mer på insarksmötet. Om ingen kan och förslaget inte röstas
igenom är Elicia, Sanna, Emma och Amanda med på att styra upp event när
vi andra är i Åre.
b) Emma ger förslaget att vi ska marknadsföra inparkseventet mer, lägga upp
mer bilder så man kan tagga mer. Alla tycker det låter som ett bra förslag och
är med på det.
c) Nesrin ger förslaget att vi ska ha faddrar över en grupp. Problemet är dock att
få vill engagera sig.

§ 6 Ekonomi

1. Informationsärenden:
A) Kvitton
2. Att ta beslut om/Diskussion:
A) Ett förslag på att ansöka om företagskonto på Martin & Servera för att vi ska kunna
handla där inför olika events/möten, finns i Årsta och Bromma och är ekonomiskt
fördelaktigt (framförallt storpack)
a) Oklart att man måste ha en person som är ansvarig. Så länge man fyller i
överlämningen tydligt så kanske de inte är någon fara. Alla tycker det låter ett
bra förslag. Amanda kollar upp mer om det.
b) Amanda kollar upp Jula också.

§ 7 Beslut: Inga beslut tas på mötet.
Paus 09.01 på 10 minuter. Tillbaka 09.11

§ 8 Information från utskotten
PR- & Marknadsföringsutskottet
1. Informationsärenden: Inga punkter!
2. Att ta beslut om/Diskussion:
A) Visitkort (5min)
a) Visitkort för respektive utskott. Detta så att andra företag kan kontakta
respektive utskott till utskottets mejl. Ett visitkort med alla utskottsmejl eller
att bara styrelsemejlen finns med och SthlmUp som huvudrubrik. För att få en
mer professionell syn på föreningen. De som trycker våra tröjor gör visitkort
också och Emma kollar med dom, samt kollar upp mer om detta t.o.m nästa
styrelsemöte.
B) Namn för utskottet
a) Förslag på namn måste ske som en motion eller proposition. Inget vi kan ta
beslut om här men vi kan diskutera det.
Nöjesutskottet: Inga punkter!
1. Informationsärenden:
2. Att ta beslut om/Diskussion:
Näringslivsutskottet
1. Informationsärenden:
A) Roller i NLU: Elicia valt en vice till mitt utskott: Alicia från T1 och har även valt en
LinkedIn ansvarig Fia från T4
2. Att ta beslut om/Diskussion:
A) Räkna på hur många procent av medlemmarna som kommer på saker samt se vilka
event som funkar och inte - Förslag att bjuda två studenter från varje klass på lunch
för att göra en undersökning kring våra event. Gärna två stycken som inte är
kompisar, och en som går på saker och en som inte gör de "vi själva i styrelsen är inte
de som ska bedöma detta." Kan vara något som jag och Sanna sköter, och att det görs
om det finns pengar kvar i budget. Det var något som togs upp på p-riks när jag och

Nesrin var, som är en sån bra idé om det finns pengar kvar. (Om det inte går med
lunch, kanske typ få en choklad om man fyller i en undersökning eller nått)
a) Amanda säger att pengarna räcker och att det går. Personlig inbjudan till dom
som inte kommer men skulle kunna tänka sig vara engagerad. Alla säger att
förslaget låter bra och att det känns som en bra idé för att få en bättre inblick.
Nesrin, Sanna, Elvira, Emma och Elicia är intresserad och vill vara med i
detta. Försök att fixa detta innan jul så att vi får en inblick inför nästa år.
Elicia kollar upp tid när detta skulle passa.
B) Förslag för att få bättre feedback i utvärderingarna och i projektgrupperna - Förslag
om att skriva in i projektansvarig (Elviras) ansvarsområden att vara den som ansvarar
för utvärderingar och feedback. Förslaget kom fram efter att jag haft mycket problem
med projektgruppen för P19. När det är något som inte funkar i en större projektgrupp
som går under lång tid kan det vara svårt att vara helt ärlig när det är ordförande för
utskottet som ansvarar för utvärderingen. Mitt förslag är då att Elvira finns till för
projektgruppen, att kunna prata med om det är något som behöver komma fram eller
tas vidare till nästa projektgrupp. Så antingen för att prata med direkt eller för att vara
den som fixar det slutgiltiga med utvärderingen.
a) Om det sker något som inte borde ske t.ex. något som känns jobbigt så ska
man kunna höra av sig till Elvira (projektansvarig). Detta för att det ska bli
lättare att få feedback om jobbiga saker som kan vara svårt att få fram annars,
då vissa kanske har svårt att vända sig direkt till den personen man har haft
problem med. Från och med årsskiftet ska Elvira (projektansvarig) få denna
roll - fungera “lite som en kurator”. Alla projektgrupper ska få veta detta.
Detta ska ENDAST ske om man inte kan ta det direkt med personen i fråga.
Utbildningsutskottet
1. Informationsärenden:
A) Information om mötet med Mattias från HR-föreningen.
a) Ska vi ha ett samarbete med HR- föreningen, som är en ideell förening för
verksamma HR- personer? Max ansluter sig till samtalet via telefon. 23/10
var Nesrin och Max på möte med Hr-föreningen för att se över ett samarbete.
Vi som studenter har ett behov av att vara i kontakt med yrkesverksamma
hr-personer då det kan ge oss en bättre förståelse av yrket, samt gynna oss att
skapa kontakter därmed kan detta samarbete vara bra. Detta samarbete tänks
ske genom att vi som studenter blir medlemmar hos dom och i utbyte får vi
en föreläsning från Mattias om hur vi som hr-studenter kan sticka ut i
mängden. Ordinarie 950 kr ex moms, men vi får det rabatterat 300 kr ex
moms. Ska inte gynna någon part pengamässigt. Ska det här bli ett skriftligt
avtal? Finns det tidigare avtal som kan kan kika på? För att detta ska bli funka
tror vi att medlemskapet inte ska kosta. Elvira lämnar mötet 09.45. Diskuteras
att Elicia ska hålla i event med Mattias, medan Nesrin har kontakt med
hr-föreningen. Elicia lämnar mötet 09.51. Max lämnar mötet via telefon
09.53. Elicia, Max och Nesrin diskuterar detta vidare.
B) Formellt skrivelse om att vi ställer oss bakom: den nya kursplanen och överflytt av
PAO-pro.

C) Personalvetardagen 2020. schema redan satt. Finns möjlighet till lite justeringar för
att få vissa klasser helt lediga. P-dagen 2021, det finns möjlighet att få alla lediga där.
(Anna Boren är rimlig att kontakta för dessa frågor).
a) Just nu är inte detta möjligt då schemat redan är satt, men det går att göra
vissa justeringar för vissa klasser som man verkligen vill ska få möjlighet att
få komma. T.ex. nya T1:or eller T6:or som går ut. Nesrin har tagit detta med
Elicia men vill informera alla om detta.
D) Jag har tenta 29/11, någon som har möjlighet att delta på Ledningsgruppsmöte mellan
13-15? Du behöver endast ta del av senaste protokollet (visar dig var det finns), och
bara delta på mötet.
a) Sanna, Viktoria och Christofer kollar upp om de kan gå på det
E) TXP föreläsning (föreläsaren Pia från personalvetardagen)
a) Ca 3 platser 29/11 och Nesrin kollar upp mer om detta. Amanda är
intresserad av att gå
2. Att ta beslut om/Diskussion:
Jessica ansluter via 10.05

§ 9 Övriga frågor:
A) Framtidsverket bjuder in till en framtidsgala Torsdag den 28/11-19 10.30- 16.30
a) En heldag “kompetensutvecklingsdag” med föreläsare etc från offentlig sektor.
Bindande anmälan och det är först till kvarn. MAX 14 personer får gå. För och
efternamn, samt mejladress behövs. Viktoria, Nesrin och Sanna vill gå.
Jessica lämnar mötet via telefon 10.12

§ 10 Nästa möte: Styrelsemöte torsdag 12/12 16:00- 18:00
§ 11 Mötet avslutas klockan: 10.17
Underskrift justerare

