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§ 1 Mötet öppnas
1. Val av mötesordförande: Karin Murray
2. Val av mötessekreterare: Ebba Lagerkvist
3. Val av justerare: Priya Kaur
§ 2 Fastställande av dagordning:
1. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.
§ 3 Genomgång av föregående protokoll
1. Gå igenom sina egna utvecklingsmöjligheter.
2. När man skickar in punkter, dela upp i informationspunkter och diskussionspunkter.
§ 4 Ordförande och Vice ordförande:
1. Informationsärenden:
a. Alla måste byta lösenord till sina mail, kan Juliette byta på resterande konton?
i.

Alla byter lösenord, Juliette byter på de resterande! Uppdatera sedan på trello
så vi har koll på alla lösenord.

b. Medarbetarsamtal 21/5. Vi skickar ut en Doodle där ni får rösta på tid. Mötet tar ca 30
min.
i.

Ebba och Karin sitter på bojan, så boka tid.

c. Meddela senast 10/5 om ni vill anmäla er till föreläsningen med P-riks

i.

Maila styrelsemailen ifall ni vill delta.

2. Att ta beslut om/Diskussion:
a. Hur ska vi köra talordning, hur tyckte vi det gick förra gången?
i.
Bra, det skapar en formell nivå där alla får tala till punkt. Bra sätt då alla får
chansen att tala. Lätt att glömma bort ibland. Ifall man deltar på zoom, får vi
testa fram om det fungerar med handuppräckning eller ifall den personen som
deltar via zoom får avbryta för att få sitt ord, eller säga till att man har något
att säga.
b. Hur arbetar vi så länge vi är påverkade av covid-19?
i.
Hur tänker utskotten gällande utskottsmöten och kommunikation med
studenterna?
1. Vi får ta det till corona-mötet. Zoom-utskottsmöten? JA! Bra att om
utskotten kommer överens på hur ni går till vägas så det blir tydligt
för medlemmarna. Utskotten får sammanställa mötena, försöka hålla
utskottsmötena de närmsta veckorna.
i.
Utskotten är igång med möten, som ska ske via
zoom. Tanken var att de inte lägger upp alla
evengemang samtidigt, så alla inte kommer upp
samtidigt utan att evenemnangen kommer lite vart
efter varandra. Tanke att bjuda in ALLA i början av
terminer eller liknande så att inte det blir för mycket?
Hur lockar vi medlemmar att komma till
utskottsmötet? Möjlighet att de som inte kan delta på
mötet, men vara inloggad på zoom så det ser ut som
fler är med på mötet. Vi får utvärdera utskottsmötena
i efterhand för att se hur det gick.
ii.
Hur digitaliserar vi oss?
1. Vi har inte gått ut för medlemmarna hur allt berörs angående corona.
Detta får vi meddela till medlemmarna och ge information om när
mötena kommer att hållas.
i.
Hur ska vi skicka ut information till medlemmarna
om corona? Vi borde använda våra sociala medier
men att eventuellt skriva på en plattform och sedan
informera på det resterande medierna att vi lagt ut
information på exempelvis fb. Ha informationen
formellt på en sida men sedan informera på alla
sociala medier. Ska vi starta månadsbrev, och visa
vad som är aktuellt under månaden? Mail har
tidigare visats att det inte når ut till medlemmarna
men kanske prova att skicka ut till instagram eller
facebook? När vi lägger upp månadsbrev på
instagram så ska vi dokumentera och lägga upp och
visa på instagram. När vi inte har något som händer,
så kan vi lägga upp tävlingar eller tips på podd eller
bok. När det är antagningsbesked så ska vi lägga upp
och vara aktiva, ge information och checklista.
Juliette ser över hur vi ska skylta våra sociala medier
på andra sociala medier. Visa upp andra medlemmar

iii.

iv.

som inte är lika engagerade på vår instagram och
ställa lite frågor.
Hur skapar vi engagemang digitalt?
1. Emma ska ha zoom-möte med klasserna för att se hur det påverkar
klasserna.
i.
Diskuterat i punkten ovan. Emma och Nesrin ska ha
detta tillsammans och ta upp det under utskottsmötet
för att diskutera med andra medlemmar. Tävlingar
för att engagera medlemmarna? Terminen är snart
över, och sthlmUP är inte prio just nu för
studenterna. Rikta sig till målgruppen: de som tar
examen och fånga upp de studenter som kanske
tvivlar på att fortsätta sina studier. Man kan
identifiera den klass där man hittar dem med flest
avhopp, och kontakta dem för att se hur deras tankar
går och hur de känner. Involvera de program och
kurser som liknar vårt program - hitta engagemang
hos de studenterna. Eventuellt delta på deras upprop
för att visa upp oss, ifall stadgan m.m tillåter.
Hugo ska ha kollat med kåren och andra föreningar hur de gör. Status?
i.
På fredag ska det vara möte med alla högskolor och
universitet där de ska planera och se över hur det
kommer se ut med corona för hösten. Vi kommer få
en bättre uppfattning efter mötet. Kåren har inte
kollat över hur hösten kommer se ut men det
kommer nog fattas beslut efter detta möte.

§ 5 Ekonomi
1. Informationsärenden:
2. Att ta beslut om/Diskussion:
a. Swishtjänst
i.
Ringt banken, men personen Livija pratat med sa att det inte finns något sätt
att få billigare, det är det avtal som gäller. Den banken vi har erbjuder inte
det. Isåfall får vi lägga till 2kr extra på kostnaderna så vi inte betalar det. Vi
får se över swish i höst, och hur det ser ut då!
b. Hur klarar vi oss budgetmässigt i och med corona?
i.
Vi har en buffert, hur gör vi med de pengarna? Vi har pengar att röra oss med
och fullfölja budgeten. Vi har en stor möjlighet att ha en plan för vad vi kan
göra med de pengarna vi har, så att vi kan tydligt visa varför vi har pengarna
på banken och vad vi ska göra med dem. Det är bra att ha en buffert så vi kan
ta hand om oväntade utlägg, men ska vi investera pengarna möjligtvis?
§ 6 Näringslivsutskottet
3. Informationsärenden:
4. Att ta beslut om/Diskussion:
a. Flytt av event med samarbetspartners
i.
Tanken är att event sker på våren och hösten men nu skjuts de upp till hösten.
Det kan bli för intensivt att hålla för många på en kort tid. Ska avtalen hållas
kvar eller förlänga avtalen men att företagen inte behöver betala någon
summa fram till nästa år. Kolla med vilka företag som är aktuella. Tankar om
att hålla digitala event. Edge HR har Vilma kontakt med och de är

ii.
iii.
iv.

intresserade av att ha digitalt event, och ifall det är så om man ska ta in det
företag nu. Hur ska vi göra med alla företag? Vi får kolla med ekonomin om
vad vi borde och vad vi har för möjligheter att göra med avtalen. Vilma kollar
med Elicia om Edge HR och ser hur vi kan göra ett avtal med dem. Kan vi
erbjuda företagen andra typer av tjänster så vi kan hålla igång avtalen. Vilma
mailar de berörda företagen efter att Livija ser över ekonomin.
Edge HR
Avtal med våra samarbetspartners
Plan om våra samarbetspartners angående corona
i.
Andra studentföreningar har sagt upp avtal med sina
samarbetspartners och gett tillbaka pengarna. I
avtalet står det att om vi inte fullföljer vårt avtal har
de rätt att få tillbaka sina pengar. Ekonomi har sett
att vi kan betala tillbaka pengarna till
samarbetspartners och så klarar vi oss. Det finns
event som inte kommer kunna ske i vår och då
behöver vi inte lägga ut lika mycket.
ii.
Vilma och Livija har satt datum för att kunna ha
möte med företagen. förutsatt att corona har lättats.
Se över med företagen hur de ser med digitala event
om vi inte kan ha vanliga event, och se över hur
företagen vill hålla sina event. Annars göra
avtalsändring, så att avtalen kan skjutas upp till våren
2021.
iii.
De företag som skulle ha event nu i vår är
prioriterade till hösten. Problem om alla företag vill
ha i hösten så kan det bli för mycket event. Kolla upp
vilka företag som kan rikta in sig på olika terminer.
Se till att nöjes inte kommer i skuggan och att vi
hittar en balans åt allas event under hösten. Vi får
rikta in oss på vissa terminer beroende på event.
Viktigt att tänka på är att vi förbinder oss till vissa
aktiviteter och lovar. Med Edge får vi lägga lite på is
med tanke på andra avtal så att vi inte bryter mot de.
Vi får höra av oss till Edge när allt har lagt sig, och
när vi har tid för att skriva ett avtal.

§ 7 Projektansvarig
1. Informationsärenden:
2. Att ta beslut om/Diskussion:
a. Insparken HT20
i.
Vi behöver börja spana hur vi ska planera, lägga upp datum osv. Vi måste
planera för båda scenarierna, både om det blir på plats eller om det blir på
distans. Så när det närmar sig hösten så har vi en plan för situationen. Vi
behöver hitta faddrar oavsett. Vi måste sätta ett datum för insparksmöte så vi
kan planera där både styrelsen och medlemmar deltar! Kommer behöva ske
via zoom. 25/5 möte.
b. Sätta datum för ett första insparksmöte
i.
25/5, 15.00
c. Planeringsmöte, sätta datum, öppet eller slutet möte, så att vi kan planera kommande
termin.

i.

Planeringsmöte är till för utskottsevent så att vi kan planera bra med eventen
och att eventen fungerar med tentor osv. Slutet möte! Skicka in punkter till
Priya så att hon kan lägga upp mötet. Planeringsmötet läggs efter
styrelsemötet. Andra veckan i juni. Eventuellt i samband med styrelsens
planeringshelg.
d. Stegräknartävling
i.
P-riks startades för länge sen så vi kan ha en stegräknartävling för oss själva i
SthlmUP. Och göra lite tävlingar och mål så får man registrera det i appen.
Lägga ihop det med träningsgruppen, Priya och Livija kollar på detta och
fixar.
e. Medlems kick-off
i.
Namn? vi bordlägger det till styrelsemötet. Vi kommer inte ha den i vår, utan
i höst.
§ 8 Beslut
§ 9 Information från utskotten
1. Nöjesutskottet
a. Informationsärenden:
b. Att ta beslut om/Diskussion:
i.
Sommarfesten? Ska den bli av? Ska vi fortsätta planera eller avvakta.
1. Ska Bella starta en projektgrupp eller avvakta? Kan verkas som
respektlöst om vi har en då vi inte respekterar covid-19. Ändra
konceptet och hålla det senare, augusti? Vi får avvakta och se hur
restriktionerna ändras.
i.
Nej kommer inte bli av. I respekt för corona och vårt
rykte.
ii.
Vilka framtida event vill vi fortsätta planera?
i.
Ha sociala tävlingar? Söka efter en person som gör
videos och som tack får den gå gratis på event.
Diskutera på utskottsmötet om olika event
exempelvis “back to school”, olika event till hösten.
Göra olika planer! Plan A kan det bli av, och plan B
kan det bli av digitalt eller på annat sätt? Eller kan
det inte alls bli av. Se på utskottsmötet, vilka som
vill engagera sig? Boka lokaler och planera även om
vi inte är säkra att det kommer bli av då det går att
avboka.
2. Utbildningsutskottet
a. Informationsärenden:
b. Att ta beslut om/Diskussion:
i.
Digitala pluggstugor, det är kort tid kvar på terminen och det kommer
diskuteras på utskotssmötet.

3. PR- & Marknadsföringsutskottet
a. Informationsärenden:
b. Att ta beslut om/Diskussion:

§ 9 Övriga frågor
1. Träningsgruppen
i.
bordlägger den till nästa möte.
§ 10 Vision för SthlmUP
1. Nu när mycket saker görs om och man inte kan göra saker i nuet finns en bra möjlighet för att
planera för SthlmUPs framtid!
a. Vart vill vi se SthlmUP om:
i.
SthlmUp hade fungerat bättre med kortare effektiva möten. En helg där vi ses
och tar några timmar för varje utskott så att vi är på samma plan för
framtiden. Eventuellt ha i början av sommaren eller i slutet av sommaren.
Lägger upp en hel terminsplanering. Punkten bordläggs till ett tillfälle då vi
har tid att diskutera för framtiden. Ebba och Karin kollar över platser.
ii.
1 år?
iii.
3 år?
iv.
5 år?
§ 11 Mötet avslutas
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Underskrift justerare: Priya Kaur

