Styrelsemöte SthlmUP
Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403
Datum: 2020-02-18 kl:13:00
Plats: Bojan
Närvarande: Elvira Egarp, Felicia Nielsen, Viktoria Orsén, Sanna Austrell, Nesrin Dawe,
Emma Green, Elicia Egarp, Amanda Racki
§ 1 Mötet öppnas med check in: Vad var roligast under insparken? KL:13.16
1. Val av mötesordförande: Viktoria Orsén
2. Val av mötessekreterare: Felicia Nielsen
3. Val av justerare: Elvira Egarp

§ 2 Fastställande av dagordning:
1. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.
A) Viktoria vill ändra PVD till ett diskussionspunkt och utvärdering till
information
B) Nesrin har lagt till en diskussion och tre information
C) Sanna lägger till en uppdateringspunkt

Med ändringar är dagordningen godkänd.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll:
Alla punkter från föregående protokoll har kryssats i och är därmed utförda.

§ 4 Ordförande och Vice- ordförande:
1. Informationsärenden :
A) Utvärderingar för insparken. Både till T1:or och till produktgrupperna. Någon
som vill ta den bollen?
a) Jättebra utvärdering Elvira. Det är intressanta svar vi fått. Hittills har vi
fått 8 svar. Vi hoppas på minst 20 svar på utvärderingen. Vi pushar alla
lite extra så vi får fler svar.
b) Vi måste få in slutrapporterna. Felicia och Vicky ska fixa
slutrapporten.
B) Bojan- städdagar.
a) 29 mars Nesrin och Emma.
C) Hemsidan - Elicia har genomgång av hemsidan.
a) Emma och Elicia har bestämt att alla i styrelsen ska sköta och lägga
upp allting själva, de ska inte finnas en som ska lägga upp allt. Den
som är hemsideansvarig ska mer sköna design och självaste hemsidan
inte publicera event. Elicia har gjort mallar för hur man gör när man
ska lägga upp protokoll osv, så att alla ska veta hur man går tillväga.
Det finns även en guide och mall för hela hemsidan hur man lägger
upp annonser. Måste skriva att man loggar in på hemsidan. Va tydlig i
överlämningen angående detta. Hemsideansvarig ska få vara kreativ
inte behöva publicera små saker.
D) Möte med Per-markus om stadgar. Vicky och Felicia jobbar på ändringar.
Mötet blir 4/3 klockan 9-11.
a) Felicia och Vicky ändrar och redigerar de viktigaste i stadgarna tills
mötet.
b) Nesrin, Elvira, Emma, Vicky och Felicia från styrelsen kommer.

2. Att ta beslut om/Diskussion:
A) Kick-off- det är dags att planera (även om vi gått av när den utförs). Hur
känner vi? Kryssning (de har hört av sig till oss och frågat om vi vill ha en
liknande bokning)? Nytt?
a) Någonting önskar vi ska ske innan vi i styrelsen kliver och så vi kan
tacka av de som engagerat sig under tiden vi suttit i styrelsen.
b) Tycker att vi borde göra någonting där man kan sova över, men ändå
där de finns alternativ att komma hem.
c) Vi vill ha det öppet för alla medlemmar men att de är riktat till de som
engagerat sig, syftet är att vi ska tacka av de som hjälp oss under tiden
vi suttit i styrelsen.
d) Elvira och Emma kollar upp lite alternativ men de vi är ute efter är att
vi kan umgås en heldag och kväll…
B) Pers- Vill ha ett möte med oss för utvecklingsmöjligheter inom samarbete
mellan föreningarna.
a) Deras styrelse träffar våran nya styrelse så kan dom utvecklas och
skapa samarbete - nya styrelsen får ansvara för de.
b) Visa att vi är två olika föreningar men att vi kan samarbeta och bjuda
in varandra till varandras event.
C) PvD- har bjudit in hela föreningen, vi pratade i chatten om att göra ett event.
Vicky har mejlat ang, antal och deadline.
a) Fredagen den 3 april. Dom kan fixa buss men vi står för kostnaden.
b) Vi ber Uppsala fixa gästleg och någonstans vi kan va, resten fixar vi
själva. Anmälan sker via uppsalas pvd anmälan.
§ 5 Projektansvarig: Inga punkter!
1. Informationsärenden:
2. Att ta beslut om/Diskussion:

PAUS: 14.25
TILLBAKA 14:35

§ 6 Ekonomi
1. Informationsärenden:
A) Hur ligger vi till ekonomiskt?
a) Det rapporterar Amanda senare, inget mer än insparken som kostat.
Amanda har haft möte med Hugo, vår externa revisor, som har godkänt
allt ekonomiskt för 2019.
b) Amanda ska kolla med skatteverket och p-riks angående kvitton,
behöver vi verkligen spara kvitton?
c) Amanda kollar upp om vi behöver betala moms eller inte.
B) Inspark utfall
a) 17. 000 kronor
2. Att ta beslut om/Diskussion:
A) Jag (Amanda) har skrivit nu lite om styrelsens övergripande arbete på
verksamhetsberättelsen som jag länkade på fb, tänker att alla gärna får läsa det
innan mötet och kommentera om det tex är nån annan del vi också borde ha
med eller något som känns onödigt! Så kan vi diskutera det på mötet!
a) 29 februari är senaste dagen att skicka in så verksamhetsberättelsen ska
vara helt klar innan detta så vi hinner läsa igenom denna. Nesrin, Elicia
och Emma ska helst skicka in sin senast söndag.
b) Alla har läst och tycker det låter superbra.

§ 7 Beslut:

§ 8 Information från utskotten
PR- & Marknadsföringsutskottet
1. Informationsärenden:
A) Roll up:en är här
a) Den finns att hämta men Emma har inte hunnit hämta den än.
B) På utskottsmöten bestämdes att vi genomför som en policy att deltagande i
någon av våra aktiviteter inom STHLMUP är ett godkännande till att bli
fotograferad och att bilderna kan användas i framtida bruk.

a) Ansvaret ligger hos medlemmarna att säga vilken/vilka bilder som inte
får brukas.
b) Nu är vi tydliga att vi informerar innan varje event att man kommer ta
bilder och att de som inte vill vara med får säga till.
2. Att ta beslut om/Diskussion:
Nöjesutskottet: Inga punkter!
1. Informationsärenden:
A) KTH och tentafirande
2. Att ta beslut om/Diskussion:

Näringslivsutskottet:
1. Informationsärenden:
A) Signat alla avtal, berätta kort om alla samarbetspartners
a) Tre nya partners
b) Visar upp alla våra samarbetspartner
2. Att ta beslut om/Diskussion:

Utbildningsutskottet:
1. Informationsärenden:
A) Vi tittade på antagningsstatistik och konstaterade att söktrycket har vikt ett
antal år vilket gör att de studenter vi har tagit in framförallt har sämre poäng
på högskoleprovet än tidigare. Vi tycker oss märka det när det gäller prestation
i kurser också. Vi diskuterade att detta förmodligen beror på demografiska
förhållanden dvs. att det har varit mindre årskullar under ett antal år och att det
har varit en god arbetsmarknad i Stockholm. Vi tror att detta är på väg att
ändras och fortsätter att följa upp.
2. Att ta beslut om/Diskussion:
A) Ansökan om terminsbidrag från Studentkåren tillsammans med
ekonomiansvarig.
a) Amanda och Nesrin fixar ansökan om terminsbidrag. Godkänns av
styrelsen.

B) Hur ser vi på att skriva ett kontrakt med en resturang som vi kan använda när
vi har event? EV får vi då billigare.
a) Svårt, de gör att projektgrupper inte får välja själva utan man blir mer
inramad i vilka man ska använda sig av vid t.ex. restaurangbesök.
b) Dom kommer stå på Alumnikvällen och blanda sallader.
c) 1 april 16- 22, kanske mellan 17- 21.
C) Utskottsmöten. Måste vi ha dessa varje månad? Hur kan vi göra för att fler ska
komma?
a) Nej ni behöver inte ha de varje månad men vi måste visa att vårt arbete
pågår. Varje person får själv välja hur ofta man vill.
D) Öppet hus 11/3 kl. 16.15 håller C, E & L sin presentation. Kort presentation
om respektive ämnen och hur de relaterar till området Personal, arbete och
organisation. De ser syfte i att några studenter (förslagsvis sthlmUP) vill vara
med och fånga upp frågor. Hur ser vi på detta? Finns det intresse i att redan
där visa vilka Sthlmup är?
a) Tröjorna på.

§ 9 Övriga frågor:
1. Vicky - vi käkar middag tillsammans och sen gör vi något tillsammans efter nästa
styrelsemöte.

§ 10 Nästa möte: Tisdagen den 3 mars 2020 klockan 18:00 hos Nesrin
§ 11 Mötet avslutas klockan: 15:19
Underskrift justerare:

