Planeringsmöte SthlmUP
Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403
Datum: 15 maj, 2019
Plats: Stockholms Universitet, Kårsalen
Tid: 17.00-18.00
Närvarande:  Julia Fundingsrud, Marina Hedberg, Viktoria Orsén, Elica Egarp, Elvira Egarp,
Amanda Racki, Julia Rosén, Karin Murray, Nesrin Dawe
Check in - vad är det bästa med våren?
§1 Mötet öppnas: 17:15
● Val av mötesordförande: Julia fundingsrud
● Val av mötessekreterare: Marina Hedberg
● Val av justerare: Viktoria Orsén

§2 Fastställande av dagordning:
1. Gå igenom planeringen för det resterande året utefter vardera utskott, styrelsen och
SthlmUP.

2. Plan: att se över månad för månad angående specifika datum, vad som krockar, vad
som fungerar och vad som kan behöva ändras på. Se över en kort sammanfattning av
varje månad som helhet i koppling till vardera utskott och SthlmUP samt att
tillsammans sammanställa att allt fungerar.

§3 Genomgång månad för månad för vardera utskott och SthlmUp.

● Maj, en snabb överblick
● Utbildning: Möte med Utbildning, 16 maj, 16.30
● SthlmUp och Nöjes: Last Night Out, f12 event, 21 maj, 23.00
● PRMU: Möte och kickoff, 29 maj, 16.00
● Näringsliv: After school, 29 maj, 15.00
● Nöjes: Möte, 28 maj 16.00
● Exmenssittningen 29 maj 18.30

● Juni
● Nöjes: Sommarfesten med vänner 7 juni, 18.00

● Augusti
○ Ringa nya pao-studenter, faddrar och styrelsemedlemmar. Datum ej satt men
mellan:

● September
○ SthlmUP: V. 36-37 - Insparken
○ Utbildning: V. 36 - Inspark, behöver utse två klassrepresentanter.
○ Näringsliv: V. 38 – JUREK
i. Vi tänker tisdagen 17/9
○ Nöjes: V. 38-39 - Minievent mitten/slutet av september
i.

Preliminärt v 39, Karin återkommer med exakt datum

○ PRMU- take over
i. take-over för styrelsemedlemmar som går av

● Oktober
○ Nöjes: V. 40 - Europaresan ev. 2-6 Oktober
i. Det beror på flyg, så antingen 2-6 oktober och 3-6 oktober.
○ Näringsliv: V. 40 - RECPRO
i. Preliminärt eftermiddag den 3 oktober. Men det krockar med
europaresan och Elicia ska titta om det går att flytta till ett tidigare
datum.
○ PRMU: V. 40-41 - Funderingar på att planera in inriktningar angående
instagram take over i början av oktober då sista dagen var 15 oktober för
anmälan.
○ Näringsliv: V. 42 – Arbetsmarknadsdagen
i. Är bokad fredag den 18 oktober .
○ Nöjes: V. 42 - AMD-sittning den 18 Oktober
i. Finsittningen efter arbetsmarknadsdagen, troligen runt kl.18.
○ PRMU: Funderingar på att planera in utbytes takeover mot mitten av oktober,
då det var planerat på detta vis förra året.
○ Halvårsmötet
i. Preliminärt fredagen den 25/10
○ Utbildning: Följa upp om hur det går med certifieringar.
i. Nesrin har bollen.
● November
○ Nöjes: V. 44 - Halloweenfest/sittning 1 November
i. Preliminärt bokat fredagen den 1 november på Bojan○ Näringsliv: V. 46 - PSYKOLOGISK METOD
i. 7/11. Det är studiebesök med 15st platser.
○ Näringsliv: V. 46 - SSR (Endast T1 + T2)
i. SSR kommer torsdag den 6/11 på lunch till oss på SU.

○ Nöjes: V. 47? - Minievent mitten/slutet på November
i. Datum och innehåll av eventet är inte bestämt.
● December
○

Näringsliv: v. 48 Academic Work
i. Föreläsning

○ Julsittning 13 December (fredag)
i. Vi har preliminärt bokat juristernas hus.
§4 Övriga punkter angående planeringen.
1. Utbildning: se över möjliga datum för återkommande pluggstugor i och med
nästa terminstart, hösten.
a. Utbildningsutskottet vill komma igång med pluggstugor. Datum kring
dessa kommer. Nesrin och Christoffer se över det och vill ha
kontinuerligt. De andra utskotten framför att de finns lediga datum i
samband med tentaperioder.
2. Styrelsen: Sätta datum för kommande styrelsemöte
a. Det tar vi i facebook-gruppen.
3. Styrelsen: Prel. datum/vecka för kommande årsmöte
a. Check
4. Styrelsen: Sätta datum för kommande kickoffer (om aktuellt)
a. Christopher och Julia tycker att de ska vara en kick-off för engagerad
medlemmar. Preliminärt vecka 47-48. Diskussion fortsätter om innehåll
av kick-offen, datum, vad är en engagerad medlem,
5. Frågor, funderingar eller tillägg av planeringen i stort?
6. Godkänns planeringen av styrelsen?

§5 Genomgång av kommande nyhetsbrev, tankar och funderingar om detta.
1. Vad ska highlightas och lyftas från det gångna året?
a. Vad som är gynnsamt för engagerade medlemmar, om ledarskap.
Nöjes- KTH-sittningen

Näring- mentorskapsgruppen
-

Amanda Racki tar det vidare och tar bild med gruppen

Higlighta och bild på styrelse och valbredning
Utbild: Certifieringar
2. Vad för kommande highlights ska lyftas fram? Tex. projekt, event, möten,
information.
a. Inspark
b. Pluggstugor
c. Europaresan
d. Arbetsmarknadsdagen- save date, jättekort
3. Vad för highlights, information eller tillägg vill vardera utskott framföra? (Nöjes,
Utbildning, PRMU, Näringsliv).
a. Sökes studentrepresentanter till arbetsgrupp i samband med övergång med att
sociologen
b. Näring sökes: vice ord., samarbetskoordinator, linkedinansvarig
c. Nöjes: projektgrupper och hjälp till arbetsmarknadsdagssittningen och
halloween.
d. PRMU sökes roller: facebook-, instagramansvarig, bildredigerare och fotograf
4. Vad för highlights, information eller tillägg vill övriga styrelsemedlemmar framföra?
a. Inget tillägg
5. Övriga tillägg eller punkter för nyhetsbrevet.
a. Förslag på att highlights personligt engagemang inom SthlmUP.

§6 Övriga punkter.
1. Tillägg av planeringen i stort.

§7 Mötet avslutas.
1. Mötet avslutas: 18:20

Underskrift justerare:
Viktoria Orsén

