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Plats: Stockholm, Bojan
Närvarande: Karin Murray, Ebba Lagerkvist, Livija Bekkhus, Juliette Consani, Vilma Hargéus,
Priya Kaur. Via zoom: Emma Eurenius, Izabella Zulfiyeva
§ 1 Mötet öppnas 16:35
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 - 10 min
1. Aktivera träningsgruppen? Skriva om någon ska ta och springa så kan folka delta om de vill
a. Bordläggs
2. Möjligheter att göra med bufferten? Livija kollar med Amanda @livijabekkhus
a. Ok
3. Kolla upp angående samarbetspartners där vi bjuder in alla personalvetare till event.
@vilmahargeus
a. Ok, Vilma skriver ihop en mall om detta
4. Ebba kan ska kolla med AKPA institutionen om SthlmUP eventuellt ska vara med på deras
upprop och bara presentera sig. @ebbalagerkvist1
a. Ok, Kollar upp till nästa termin
5. Juliette kontaktar valberedningen för planering av marknadsföring angående nya poster
@julietteconsani
a. ok
6. Juliette försöker lägga till utskottsgubbarna i “infofliken” på nya SthlmUP-sidan.
@julietteconsani
a. ok
7. Juliette ska marknadsföra FB-sidan närmare inpå skolstart. @julietteconsani

8.

9.
10.
11.
12.

13.

a. ok
Bella ska dubbelkolla om det går att boka och sedan avboka så att vi kan avvakta för att se hur
Covid-19 utvecklar.
a. ok. Åre
Bella dubbelkollar datum för att se vilken vecka som är bäst. @izabellazu
a. ok. Åre
Nyhetsbrev till samarbetspartners. @vilmahargeus
a. ok
Månadsbrev till instagram @card
a. bordläggs
Vad finns det för möjligheter att göra med bufferten? Offentliggöra för medlemmarna att vi
har en buffert, Livija kollar med Amanda. @livijabekkhus
a. ok
Kolla upp angående samarbetspartners där vi bjuder in alla personalvetare till event.
@vilmahargeus
a. ok

§ 4 Ordförande och Vice ordförande:
1. Informationsärenden: 10 min
a. STAD-utbildning. Bojan efterlyser intresse för att gå STAD utbildning. Vilka vill och
kan göra detta?
i.

Offentliggöra för alla i SthlmUP. Ta upp i nöjesutskottsmöte, vi behöver ha
någon. Ebba, Karin och Vilma kan om vi inte hitta några andra.

b. Scam-mail. Styrelsen har fått ett mail där dem vill ha en banköverföring, se upp för
dessa!
i.

Håll koll, klicka inte på några länkar!

c. Ebba och Karin kommer åka på P-riks utvecklingsdagar 10-11 oktober. Eventuellt
kan vi ta med oss saker att diskutera där angående engagemang. Ni får gärna maila
om ni har något vi ska ta upp och diskutera!
i.
Ta upp att ordförandeträffar för de olika utskotten
d. Verksamhetsbidrag - förklaring sker muntligt.
i.
Ska in onsdag 23e september, senast tisdag 22a september behöver vi era
punkter. Ni har fått mail med information om hur ni ska göra.
2. Att ta beslut om/Diskussion: 25
a. Bestämma namn på medlems kick-off,
i.
Förslag vi kan döpa om "kickoff" till:
ii.
Uppstarts-fest, -event, -häng = egentligen samma som kickoff pga i början
av en termin/period
iii.
Tack-fest, -resa, -sittning
iv.
Avslutnings-event, -fest,
v.
Terminsavslutning
vi.
Terminsevenemang
1. Terminsavslutning - slutet av terminen
2. Termins kick-off - början av terminen

b. Förfrågan om att marknadsföra en HR-roll för KTH, är det något vi vill göra?
i.
Det hamnar på näringslivsutskottet att ansvara för detta, vi lägger upp på
hemsida och sociala medier
c. Hur känns det inför hösten, är all planering på banan, är det någon som behöver
stöttning?
i.
Halvårsmöte, ska vi ha det fysiskt? Men tillåta det digitalt. Nordensköldsalen
kanske?
ii.
Måste annonsera, event på fb, hur engagerar vi folk till utskottsmöten och
engagera till föreningen.
iii.
Examen-Sittningen för de som blev klara vt20.
iv.
Lägga upp budget inför nästa år.
v.
Stadsmissionen, få engagerade (de som är engagerade, få dem att hitta andra
som kan hjälpa dem och engagera)
vi.
Läsa igenom stadgarna
vii.
Uppdatera era lösenord, se till att det är på rätt trello!
viii.
Ta bort alla medlemmar från trello som inte är engagerade i längre
ix.
projektmallarna - viktigt att fylla i vid varje projekt. Ändra om
projektmallarna så att de blir enklare, vilma ska kolla med Rebecca.
§ 5 Projektansvarig
1. Informationsärenden: 5 min
a. Tänkte fixa utvärderingen för insparken om någon har någon input eller vill hjälpa till
är det bara och säga till så kan vi fixa det snarast.
i.
det finns tidigare mallar
b. Alla projektgrupper får gärna fixa en utvärdering av deras evenemang och budget.
Barrundan, tipsrundan och spelkvällen, skulle uppskattas om ni kan skriva i
respektive chatter!
2. Att ta beslut om/Diskussion: 5 min
a. Kick-off/avslutningshäng med alla engagerade under insparken? Förslag på datum?
i.
Söka bidrag? Det finns en budget som vi kan använda oss av. Innan
halvårsmötet, senast oktober men efter tentorna. Ebba hjälper Priya
§ 6 Ekonomi
1. Informationsärenden: 5 min
a. Budgetuppföljning samt totalkostnad för insparken
Totalkostnaden för insparken landade på 17 281,66 kr - 5115 kr (intäkter pubrundan)
= 12 166,66 kr.
Totalkostnaden för styrelsehelgen blev 8 195,47 kr. Vi har fått bidrag från alla
institutioner (6000 kr).

2. Att ta beslut om/Diskussion: 5 min
a. Ekonomisk buffert
Det har aldrig tagits beslut om att ha en ekonomisk buffert. Överskottet har alltså
blivit större för varje år trots noll-budget. Det är oklart vad exakt som har gått plus
varje år. De senaste åren har det gått plus ett par tusen (ca 2000kr/år) men det är svårt
att följa upp från de första åren då vi inte använde samma ekonomisystem. Vicky sa
att det har varit bra, nästan ett måste, att ha en buffert för vissa event (tex- pdagen,
insparker) har stora utgifter och kräver att vi har pengar på kontot då intäkterna

kommer senare (framför allt för p-dagen). Vi vill alltså gärna ha en buffert, så att vi
inte slutar med 0 kr på kontot varje år. Budgeten bör dock vara en nollbudget
eftersom vi är en ideell förening och föreningens pengar är medlemmarnas pengar.
Allt ska på något sätt ges till medlemmarna. Det innebär att man kan spara pengar
ifall det finns en plan för de sparade pengarna, inte bara för att gå med vinst.
-

Ebba och Karin ska sammanställa från styrelsehelgen och se vad vi har harför
planer. Öppna upp för medlemmarna, fråga vad de skulle vilja att vi som
förening gör?

RAST
§ 7 Beslut
§ 8 Information från utskotten
1. PR- & Marknadsföringsutskottet
a. Informationsärenden:
b. Att ta beslut om/Diskussion: 10 min
c. Fb sidan - hur tycker vi det funkar? Negativt att man inte kan bjuda in på event som
förr, positivt att eventet är samlade. Tanke att skapa eventen på sidan men sen dela till
sthlmup profilen?
i.
Jobbigt att man inte kan se vilka som skrivit kanske om man inte är vän med
de. Att man inte är ansvarig eller kan lägga in inlägg. Medvärd vore bra om
vi har det på direkten. Kan vi ha utskotts-gubbarna som admin? Köra ett
testevent och prova lite. Satsa en gång att betala för ett inlägg och se om det
blir skillnad. Fråga andra föreningar och se hur de gör.
d. instagram takeover utbytesår - Har folk kommit iväg? Ska vi ha det? Vilka?
i.
inte aktuellt nu
e. Instagram takeover inriktningar - vilka kan vi fråga? Ska vi ha både från t5 och t6?
i.
en från varje inriktning, inte ha någon i styrelsen
2. Nöjesutskottet
a. Informationsärenden: 5 min
i.
Jag har bokat Åre V5. Kommer kostar runt 3500 kr
ii.
Jag kommer att skicka ut anmälan för Åre inom 2 veckor och förmodligen ha
den öppen rätt länge då 48 platser redan är bokade och betalade för (delvis)
1. Bella ska se angående reservlista. Eventet måste komma ut 1-2
veckor innan anmälan så folk inte missar. Ha marginal med
slutdatum för betalning
b. Att ta beslut om/Diskussion: 15
i.
Kan vi hålla i en halloween fest för Ca 25 pers I mitten på oktober?
1. Drar igång medlemmarna. SU och sus tillåter inga sittningar just nu.
Maila till eventansvarig på bojan hur dem gör.
ii.
Kan vi hålla i en julsittning två gånger, 25 på varje sittning som max. Tema:
winter wonderland
1. Maila sus och se hur vi kan förhålla oss.

iii.

Hur gör vi framöver med utskotts eventinbjudningar? Kan vi bestämma ett
sätt som alla håller sig till! Bjuder vi in alla eller ska varje utskott sköta det
själv?
1. Ha IRL nästa gång så vi kan bjuda på fika !!! Seminariesal kanske vi
kan boka.
2. Karin mailar sus angående boka lokal

3. Näringslivsutskottet
a. Informationsärenden: 5 min
i.
Utsett Rebecca Hellkvist till vice ordförande
ii.
Letar projektgruppsmedlemmar till p-dagen och sittningen efteråt
iii.
Har utskottsmöte 22/9
iv.
Ants ej svarat på nya avtalet
v.
Ska börja kontakta nya eventuella samarbetspartners, har ni förslag på företag
ni vill få in får ni gärna höra av er
b. Att ta beslut om/Diskussion: 10 min
i.
Datum för p-dagen, har kollat med projektgruppen och vi tror 5 eller 12 mars
skulle vara bra, hur ser styrelsens arbete ut denna period?
1. Kolla tentorna!
ii.
Har kontaktat psykologisk metod för vi tänker att vi eventuellt kan få in ett
event i december, de brukar vanligtvis ha begränsat antal platser för ca 15
pers, vad känner vi kring att ha det fysiskt?
1. Låter jättebra! anpassat efter restriktioner
iii.
Borde vi göra ett tillägg i avtal med framtidsverket också även fast de ej
betalar något?
1. Ja, lägga in i mallen för alla. Men kontakta dem.
4. Utbildningsutskottet
a. Informationsärenden: 5 min
i.
Har fått ok från samtliga institutioner ang bidragsansökan och har
vidarebefordrat mejladresser till Livija som ska skicka fakturor.
ii.
Var med på programstarten av PAO mastern och håller nu på att rekrytera en
studentrepresentant till ledningsgruppen, samt en klassrepresentant från första
året.
iii.
På utskottsmötet 18/9 diskuterade vi vad som är aktuellt i UU och vart det
finns utvecklingsmöjligheter. I höst kommer fokus vara på att skapa ett
kursutvärderingssystem som fungerar och kan användas framöver, samt få
klassrepresentanter till alla terminer.
iv.
I okt planerar vi för att ha en fysisk pluggstuga på SU, vi kommer även
erbjuda en digital variant.
v.
Det är fortfarande inte bestämt om det kommer bli certifieringsutbildningar
under hösten, vi har en pågående kontakt med Assessio, Aon och SHL.
b. Att ta beslut om/Diskussion:

§ 9 Övriga frågor
a) på ledningsgruppsmötet tog de upp att det finns en ledig roll på psykologiska
institutionen. Ska vi släppa det?
i)
Kolla upp vad det innebär med rollen - emma

b) Sociologen behöver en pao representant i deras styrelse.
i)
Kolla upp vad det innebär med rollen
c) Lägga upp annonser på fb, vem ska lägga upp det då?
i)
SthlmUP lägger upp det, vi kan testa oss fram
d) Om-oss del på instagram och fb
i)
Ta bort länken när man trycker på föreningen - juliette
ii)
många flikar är inte uppdaterade på länge
iii)
uppdatera hemsidan, använda lite som bloggformat och uppdatera
mer aktivt
e)
§ 10 Nästa möte
19 oktober 15:30
§ 11 Mötet avslutas
18:46
Underskrift justerare: Priya Kaur

