UPaD – Arbetslivsutskottet
Dagordning for Arbetslivsutskottet, 09-12-2013, 17:15
Sal: Sal 1, Institutionen för Fred och Konfliktforskning, Uppsala
Närvarande: Malin Petersson, Shawn Davies, Harald Nilsson, Linn Häggqvist, Evelina Sartori Valck,
Emma Fredriksson
Ordförande: Emma Fredriksson
Sekreterare: Evelina Sartori Valck
§1 Öppnande av möte
Ordförande förklarar mötet öppnat 17:15
§2 Uppföljning av projektgrupper (Karriärsdagen, Academic Journal)
Karriärsdagen: Evelina har varit på ytterligare ett möte med arbetsgruppen för Karriärsdagen som
anordnas tillsammans med UPS och UF. Nästa möte kommer att vara på torsdag 12/12. Om någon
känner att de har ett speciellt företag/organisation som de skulle vilja medverka denna dag så kan man
kontakta Evelina eller Emma.
Academic Journal: Linn har varit på möte med Pax et Bellum och de har kommit fram till hur de
kommer att arbeta med journalen samt pratat med personalen på institutionen. De försöker få PhDkandidater att engagera sig i detta. Vi diskuterar lite om hur vi ska nå ut till kandidatstudenterna
eftersom att informationen inte verkar nå alla. Mail med tydliga riktlinjer har dock skickats ut idag till
alla studenter. Emma kommer även lägga ut detta på hemsidan.
Living with: Har gått bra och Lovisa kommer att fortsätta med Living with tillsammans med Eric och
Anton
§3 Aktiviteter

3.1 Studieresa
Arbetsgruppen består av Malin, Emma, Vera och Shawn. Resan kommer att gå till
Riga och inte St. Petersburg som var diskuterat tidigare. Resan kommer att slås ihop
med aktivitetsutskottets kryssning för att locka fler att följa med. Vi beräknar att
stanna i ca tre dagar och åka under första halvan av maj. Beroende på studiebesöken
som arbetsgruppen kan ordna kommer att avgöra hur många medlemmar som kan
följa med på resan. Om någon annan känner intresse för att gå med i gruppen kan
denna kontakt Emma.

3.2 Mentorsprogram
Vi diskutera lite angående om vi ska börja med mentorsprogram eller inte. Finns det
intresse? Vi diskuterar den troligtvis väldigt stora arbetsbördan, och skjuter detta till
framtiden.
3.3 Studiebesök
Vi kommer bland annat att besöka Folk och försvar och UI, dock behöver datum
bestämmas.
3.4 Resa till Almedalen
Emma kommer att skicka in ett formulär inom den närmaste tiden. Vi kommer att bo i en
skola där det får plats 10personer/sal. Kostnaden 550kr/sal/dygn. En arbetsgrupp med bland
annat Harald kommer att tillsättas senare i vår som exempelvis kommer att kolla upp vad
som är relevant för det som vi studerar/är intresserad av.
3.5 Övriga förslag
§4 Att göra lista / Framtida aktiviteter
- En praktikworkshop på hösten.
- Boka in datum för studiebesöken.
- Utlysa intresse för Almedalen och Riga
- Skicka in boendeformulär för Almedalen
- Mer info om akademiska journalen. Emma vänder sig till de som skriver c-uppsats/skrivit b-uppsats.
§5 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
§6 Nästa möte
Nästa möte blir den 27 januari 2014
§7 Avslutande av möte
Emma förklarar mötet avslutat klockan 18:07.

