20190417, Mötesprotokoll NLU
Dagordning:
1. Ny ordförande
2. Föregående möte
3. Samarbetskoordinatorer - Vad händer framöver
4. Arbetsmarknadsdagen
5. Andra evenemang under året
6. Lediga roller
7. Kick-off för utskottet

Mötesordförande: Elicia Egarp
Sekreterare: Elvira Egarp
Närvarande: Elicia Egarp, Elvira Egarp, Amanda Racki och Marina Hedberg
1.

Lite kort om den nya ordföranden – Elicia berättar
1.1.
Elicia Egarp, går T3. Känner att allt med SthlmUp gör mig väldigt motiverad
och engagerad. Ser fram emot tiden som ordförande.
1.2.

Varför vill Elicia vara engagerad i utskottet:
1.2.1.
Vill få ut så mycket av HR-yrket som jag bara kan
1.2.2.
Vill öva på de situationer som jag kommer att behöva tackla i framtida
HR-roll, som exempelvis att träffa företag på möten, nätverka och
sköta administrativt arbete.

1.3.

Vad har Elicia för erfarenhet av utskottet:
1.3.1.
Gått på möten sen första termin. Kände redan på insparken att det var i
det här utskottet som jag platsar i.
1.3.2.
I november blev jag Vice ordförande under Caroline

1.4.

Vad är vikigt för Elicia som ordförande
1.4.1.
Att alla som vill vara engagerade känner att de får vara med och
påverka. Viktigt att vi driver utskottet tillsammans. Alla som vill ska få

ut någonting av att vara engagerade, därför är det viktigt att ha en
lyhörd dialog om vad studenterna vill få ut av engagemanget.
2.

Föregående möte
2.1.
Problem med företagsevenemang - Lösning
Det kommer att bli tydligare i evenemangen att anmälan är bindande. Ifall det
missköts kommer personen i fråga att bli kontaktad av ordförande eller
ansvarig, och få veta att inför nästa evenemang får personen inte förtur utan
hamnar på reservlista.
2.2.

3.

4.

PVD i Uppsala
Alla som var på plats har varit positiva till dagens utformning och upplägg.
Det enda negativa i utvärderingar var att dagen var väldigt lång med tanke på
hur tidigt bussen kom fram, något som kan tas i åtanke under nästa år.

Samarbetskoordinatorer
3.1.
Jurek och Unionen är med på insparken, lyfter det mer på nästa möte
3.2.

Academic Work - Caroline
När: Helst i maj
Förslag på ämne för evenemanget: Fördomsfri-rekrytering

3.3.

Akademikerförbundet SSR - Fanny
När: Slutet av sep, v. 39 (förra året var det 24e).
Förslag på ämne för evenemanget: Samma upplägg som förra året.

3.4.

Jurek - Josefin
När: runt v. 37
Förslag på ämne för evenemanget: Introduktion i vad de olika HR-rollerna
innebär. Generalist, specialist, BP etc.

3.5.

Psykologisk metod - Amanda F
När: v.42-43
Förslag på ämne för evenemanget: Samma upplägg som förra året.

3.6.

Recpro
v. 46-48
Förslag på ämne för evenemanget: Intervjuträning och intervjuteknik





Arbetsmarknadsdagen
Status: Möte nästa vecka, så hoppas utskottet att det kommer att sättas en
projektgrupp. 17 personer har hittills sagt att de kommer, så det ser ljust ut.

5.

Andra evenemang under året
Coca-cola och Systembolaget har visat intresse för att anordna företagsbesök under
hösten. Amanda R sköter de kontakterna.

6.

Lediga roller
Linked In: Bordläggs till nästkommande möte



Annonsansvarig: Bordläggs till nästkommande möte
Samarbetskoordinator: Bordläggs till nästkommande möte
Vice ordförande: Bordläggs till nästkommande möte
7.

Kick-off för utskottet
Förslag på aktivitet och datum
Får bestämmas i andra kanaler tillsammans med engagerade i utskottet

