Referat af Landsbestyrelsesmøde den 28. september 2017
Tilstede: Malene (UCL), Maria (UCL), Alexander (VIA Viborg), Sanne (VIA Viborg), Michael (UCN), Christian (UCN),
Jesper (VIA Aarhus), Benedikte (næstformand), Lizette (formand), Maja (HK Kommunal) Mette (HK Kommunal).
Afbud: Conny (UCSJ), Nadine (UCSJ), Joachim (Metropol), Camilla (UC Syd), Rikke (UC Syd), Julian (VIA Aarhus),
Rasmus (Metropol), Jonas (næstformand).

1. Det nødvendige




Mette valgt som mødeleder.
Lizette valgt som referent.
Dagsorden godkendt.

2. Siden sidst




Nyt fra formandskabet
Orientering fra sekretariatet
Orientering fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Fodfæste på arbejdsmarkedet
Mette har præsenteret planerne for et projekt, som der arbejdes på i HK Kommunals sekretariat om, hvordan HK
kan understøtte nyuddannede administrationsbachelorer i bedre og hurtigere at få fodfæste på arbejdsmarkedet?
Pt. er der er en arbejdsgruppe der er i færd med at indsamle viden og udarbejde anbefalinger til, hvordan
strategien for arbejdet skal se ud.

4. Status på aktiviteter
Vi har gennemgået status for aktiviteterne, som vi aftalte på forrige møde. Vi har lagt en plan for indsatsen i
forbindelse med besøg ved aftagerfeltet, arbejdet med vores medieindsats, samt sat deadlines for de forskellige
igangsatte aktiviteter.

5. Studiestarten
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Bestyrelsen har evalueret på de allerede afholdte introoplæg. Der er lavet et fælles oplæg i PowerPoint med
mulighed for at tilpasse dette til den lokale uddannelsesinstitution. Ved næste møde den 1. december 2017 laves
den endelige drejebog for introoplæg.

6. Ny studenterpolitisk landsforening på tværs af professionshøjskolerne
Til information er vi blevet gjort opmærksomme på at Campus DSR på tværs af landet har oprettet en tværgående
landsforening for studenterrådene kaldet Studenterforum UC. Vi er i bestyrelsen enige om at få undersøgt
Studenterforum UC nærmere for at finde ud af, hvordan vi som landsforeningen skal forholde os til den nye
forening.

7. Eventuelt
Intet at referere.
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