Utskottsmöte med Näringslivsutskottet
Dagordning för möte tisdag 19 maj 2020 kl. 09.30-10.30

Förslag till dagordning för möte med Näringslivsutskottet
Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403
Tid: Tisdag den 19/5 - 20 kl. 09:30-10:30
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande: Livija Bekkhus, Nesrin Dawe, Rebecca Hellkvist, Priya Kaur och Vilma Hargeus
1. Mötet öppnas
1. Val av mötesordförande: Vilma Hargeus
2. Val av mötessekreterare: Priya kaur
2. Fastställande av dagordning: Ja
3. Check in - Namn, termin och hur mår alla?
1. Näringslivsutskottet
a. Informationsärenden: Hur har samtalen med samarbetspartners gått, vilka nya
datum är satta kring events.
i.
Har kvar Poolia och Ants, men har inbokade möten med dem. De flesta är
samarbetsvilliga. Framtidsverket har mycket bra ideer som hade varit roligt
att genomföra, samt skjuta upp eventet till vt21. Så att det ej blir för mycket i
höst. Framtidsverket håller en Employer Branding utbildning, diskussion
kring att lotta ut en plats. Psykologiskt Metod vill ha ett intimt möte i person,
när det går att lösa. Många datum satta för event med samarbetspartners i
höst.

ii.

En morot för att engagera folk till digitala event? Kan man använda ett
biokort på SF anytime, då biograferna är stängda för tillfället. Kolla med
företagen om de har något som de skulle kunna bidra med.
b. Personalvetardagen skjuts upp till våren 2021, ska ta kontakt med dynamicus.
i.
Skulle skett i höst. Allt har flytit på bra och projektgruppen har varit taggade.
Dock har de fastnat med företagen nu, målet är att ha 10-12 montrar.
Kontaktat företag som det har gått bra för men då är problemet att det
eventuellt inte är rätt målgrupp. Finns möjligheter att skjuta upp dagen skulle
det vara smidigast. I fortsättningen kommer vi planera vår dag inför på
hösten. Temat är fortfarande HR i förändring. Fyra föreläsare och en panel
osv. Möte inför hur planeringen ska fortlöpa.
c. En lösning inför den uppskjutna personalvetardagen är att vi tänker att de företagen
som har varit kontaktade och vill vara med nästa år ska göra en take-over på våra
sociala medier så att engagemanget hålls uppe.
i.
Bra för att värna om relationen, finns det ett intresse hos projektgruppen?
Finns det tid att hålla ett sådant projekt vid sidan av. Tanken var ju som sagt
att hålla i personalvetardagen och ej detta. Men en rolig alternativ lösning för
tillfället. Påverkat de som är i projektgruppen pga uppskjutningen av dagen
och att folk hinner ta examen. Preliminär boka ett datum i vår, för att meddela
Dynamicus att vi har satt datum så att de är medvetna om det, maila dem då.
Så att det blir ca två månader mellan dagarna, så att man kan locka fler folk
till dagen.

d. Att ta beslut om/Diskussion: Månadsbrev/Nyhetsbrev på linkedin/mejl till
samarbetspartners? Vad ska dessa nyhetsbrev innehålla?
i.
Uppdatera våra partners om vad som händer i NLU och i föreningen. Istället
för att bara ha kontakt med de i samband med samarbetet/event. Hur går
tankarna och vad som händer. Påminna parterna att de får annonsera på
hemsidan. Skicka ett brev i början på terminen och i slutet. I början berättar
man vad som kommer hända och i slutet så här har det gått och eventuellt
utfallet av eventen.
ii.
Skicka något till parterna nu i slutet på terminen, att vi värdesätter våra
samarbeten. Men eventuellt inte ett specifikt brev just nu. Räcker med ett
mail nu innan sommaren.
e. I och med att personalvetardagen skjuts upp kommer vi någon gång under hösten
behöva tillsätta minst en ny projektgrupps-medlem då Fia inte längre har möjlighet att
vara med, om någon är intresserad, hojta gärna till!
i.
Intresseanmälan om man är intresserad av att vara med.

§ 9 Övriga frågor
A. Har uppkommit förslag för hur man kan förbättra projektmallerna som finns i NLU.
Flytta fokus från planeringsdelen. Vad räknas projektmallarna som? Styrdokument?
B. Haft kick off för mentorskapsprojektet gick bra trots att det skedde digitalt.
§ 10 Nästa möte: I september, sätter datum i sommar.

§ 11 Mötet avslutas: 10.24

