20190307, Mötesprotokoll NLU
Vid fastställande av ansvarsområden/arbetsuppgifter för viss person kommer
personens namn nedan tilldelas viss färg för en lättare överskådlighet.
Närvarande: Caroline, Marina, Amanda, Hanna, Linnea, Josefine, Josefin, Amanda,
Julia, Karin, Johanna, Caroline, Tilda, Viktoria, Katja, Josefine, Elicia
Dagordning:
1. PVD
2. Styrelsemötet
3. Personalvetardag
4. Samarbetskoordinatorer
5. Vad händer framöver?
Mötesordförande: Caroline Brask
Sekreterare: Elicia Egarp
Justerare: Amanda Racki
1. PVD
● Lite kort om vad som kommer att hända under PVD
● Lokal, Buss, Goodiebag, Uppträdandet,
● Julia dansar
● Goodiebag - lista med sl-trafik, nån karta
2. Saker som behöver tas upp
● Problem med företagsevenemang
o Handelsbanken. 50% uppslutning
o Diskussion om vad som kan göras
o Återbetalningsskyldig? Pricksystem?
o Behöver bli tydligare i anmälan, den ska vara bindande
3. SU PVD

● Lite kort om projektet och vad det kan innebära att vara med
● Projektgrupp
o Linnea har ett förslag, lägga ut ansökan till projektgrupp - Diskussion
kring det
o Något som förra gruppen tar vidare är att det borde vara en mindre och
tightare grupp
● Personer som kan vara intresserade:
o Amanda F
o Josefine B
o Linnea vill vara med i uppstarten
o Viktoria
o Karin prel
o Hanna prel
o Marina prel
o Tilda prel
4. Samarbeten
● Josefin om IDentity: Ny kontaktperson
o Vill vara med på pvd
o Vill ha event i höst
● Unionen - Jessica
● Psykologisk metod - Amanda F
● Akademikerförbundet SSR - Fanny
● Jusek - Amanda
o Tar kontakt
● AW - Caroline
o Vill ha event i vår, carro ska ta den bollen
o Eventet som var i höstas, lite missnöje från båda håll
o Förslag för event: fördomsfri-rekrytering, intervjuträning,
5. Vad händer framöver
● Företagsbesök på Systembolaget
o Amanda tar den kontakten

6. Mötet avslutas - Carro tackas av

