20190918, Mötesprotokoll NLU
Mötesordförande: Elicia Egarp
Sekreterare: Elvira Egarp
Check in: Hur mår du? Hur är livet?
Närvarande: Elicia Egarp, Elvira Egarp, Josefin Björkman, Amanda Franzon, Paulina Bolt,
Hanna Buske, Alicia Jonsson, Amanda Racki, Hanna Malm
Dagordning:
1. Vad kommer hända under hösten
2. Samarbetspartner till SthlmUp
3. Övrigt
1.

Evenemang under hösten
18 okt Personalvetardagen (Paulina vill även hjälpa till)
6 nov lunch med SSR. T1 och T2
7 nov Föreläsning med psykologisk metod. 15st platser - Vilka vill gå? (Alicia J,
Paulina B, Elvira E, Josefin B, Amanda R, Hanna M, Hanna B, Amanda F)
14 nov Föreläsning och mingel med Recpro (Alla här ska gå) alt 13de
27 nov Föreläsning med Academic work - nån som vill gå dit och prata om eventet?
Alicia - alt. Elvira följa med, fråga om andra vill med

2.

Samarbetspartner
2.1.
Kort om vad det innebär
7 st idag:
Unionen
Jusek
Akademikerförbundet SSR
Psykologisk metod
Jurek

Academic Work
Recpro

2.2.

2020
Förslag på 8st samarbetspartners
Kort om det som sas på P-riks i maj
- P-riks 25-26 maj - Skriva avtal - Gav mig massa inspiration hur vi kan tänka i

utskottet nu när arbetet börjar med att hitta/skriva avtal med företag inför 2020. Några
citat från dagarna:"Fokusera på företag och samarbeten som ger ett värde""Vilka är det
som vi vill ha ett samarbete med - vad är det för vision vi vill ha. Ett
värdeskapande""Tacka nej till företag som inte representerar det som vi står för"Något
jag verkligen tar med mig:"Ett bra samarbete är just ett samarbete. Att ha ett utbyte"Var
två spännande dagar med massa inspiration! Så många olika sätt det går att tänka på
kring föryngras samarbetspartners. Marknadsföringen är så viktigt Skrivit ihop alla
mina anteckningar och delat på driven om ni vill läsa mer. Så så så mycket
spännande. Speciellt för NLU och PRMU.

2.3.

3.

Övrigt
Inge

Vad vill vi?
Alicia kollar Kronofogden och skatteverket
Ha 8 samarbetspartners men endast ta betalt från 7, för att få en offentlig
sektor
Alla läsa på om alla fackförbund för att kunna välja vilket fackförbund vi ska
ha kvar.
Vi tar bort AW? beslut JA, majoritet väljer att vi tar bort dem.
Jurek ha kvar.
Kolla om Recpro vill finnas kvar.

