Referat af Landsbestyrelsesmøde den 1. juli 2017
Tilstede: Malene (UCL), Maria (UCL), Rasmus (Metropol), Alexander (VIA Viborg), Michael (UCN), Christian (UCN),
Jonas (næstformand), Lizette (formand), Mette (HK Kommunal).
Afbud: Conny (UCSJ), Nadine (UCSJ), Joachim (Metropol), Camilla (UC Syd), Rikke (UC Syd), Jesper (VIA Aarhus),
Julian (VIA Aarhus), Sanne (VIA Viborg), Benedikte (næstformand).

1. Det nødvendige




Mette valgt som mødeleder.
Lizette valgt som referent. Det er enstemmigt besluttet, at der tages beslutningsreferat.
Dagsorden godkendt.

2. Relevante orienteringer om bl.a. rolle- og ansvarsfordeling





Orientering fra formandskabets konstituerende møde: Benedikte fortsætter som observatør i MVUnetværket, men vil gerne vige pladsen, hvis andre er interesserede. Nadine og Conny fortsætter som
repræsentanter i STAR, der har to møder årligt. Onenote bliver nedlagt og Lizette opretter i stedet et
Google-drev og lægger login op på bestyrelsens Facebookside, så vi har et sted til at dele koncepter og
andre relevante dokumenter. Deadline den 14. juli 2017.
Orientering fra sekretariatet: Maja Friis Ajslev er ansat som ny ungdomskonsulent og starter den 1.
august 2017.
Der blev orienteret fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Budget 2017
Til orientering.

4. Aktiviteter
Med udgangspunkt i de input, som de studerende på årsmødet kom med, og en diskussion og prioritering i
bestyrelsen, er det besluttet at det er realistisk at arbejde med følgende det kommende bestyrelsesår:



Database for bestyrelsen - ny og opdateret (tovholder: Lizette).
Besøg i aftagerfelt - kommuner, regioner, stat (Alle/lokalt forankret i bestyrelsen).
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Netværksfastholdelse/- opbyggelse (Alle/lokalt forankret i bestyrelsen).
Valgfagscafe (udarbejdelse af konceptbeskrivelse: Lizette).
Filmspot (tovholdere: Lizette og Christian).
Medie-/informationsstrøm fra Landsbestyrelsen og HK til de studerende (tovholdere: Mette og
Christian).
Synlighed lokalt på uddannelsesinstitutionerne, fx i form af t-shirts, Karrieredage, Praktikdage og andre
arrangementer (tovholdere på t-shirts: Maria og Malene).
Årsmøde (tovholder: Mette).

Bestyrelsen vurderer at karrieredag, valgfagscafe, praktikdage mm. er med til understøtte arbejdet med en øget
professionsbevidsthed blandt de studerende.

5. Studiestarten
Mette (HK Kommunal) koordinerer med skolerne ift. dato for introoplæg, studieteknik og excelkurser, og giver
bestyrelsen besked.
Mette sender udkast til PowerPoint til Maria og Malene, der står for at lave en oversigt over, hvad HK kan tilbyde
– ABL/HK, fagforening og a-kasse. Godkendes af Mette inden det lægges på Googledrevet. Deadline den 1.
august 2017.

6. Mødekalender
Bestyrelsens mødekalender for 2017/2018 er planlagt som følger (med forbehold for force majeur). Møderne
afholdes som udgangspunkt i HK-huset i København:





Landbestyrelsesmøde: 1. juli 2017 (afholdt)
Landbestyrelsesmøde: 28. september 2017
Landsbestyrelsesmøde: 1. december 2017
Landsbestyrelsesmøde: 8. februar 2018

Derudover er følgende foreløbige datoer sat:



Forberedelsesmøde inden årsmødet: 6. marts 2018
Årsmødet fastsættes foreløbig til 16.-17. marts 2018
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