VECKOMÖTE v. 15
ShapeUp UF
13 april 2010

Veckomöte v. 15
När: kl. 11.00 den 13 april 2010
Var: ProCivitas Gymnasium, Södra Storgatan 11-13, Helsingborg
Närvarande: Tina Friberg, Sanne Qvarfordh, Magdalena Hahn Nilsson, Elinor Lundberg, Sara Friberg.

§1 Ordförande
Sara Friberg blev utvald av mötet till ordförande under detta möte.

§2 Sekreterare
Sanne Qvarfordh valdes av mötet till dagens sekreterare.

§3 Justeringskvinna
Magdalen Hahn är vald av mötet till justeringskvinna idag.

§4 Hur mår vi?
Tina “Jag mår bra och blir glad av våren, den ger mig energi. Samtidigt har jag väldigt
många bollar I luften nu, och det känns som att jag måste ta tag I grejer nu som jag
tidigare bortprioriterat. Detta får mig att känna mig lite stressad. Vi måste fortsätta
att planera bra för att få ihop allt, men jag ser mycket ljust på vår framtid!”
Sara “Jag är inspirerad. Även om det är stressigt med många saker på gång, så är det
roliga saker. Detta gör att jag samtidigt känner mig splittrad, men det ska bli kul att se
vad vi kommer att gå I hamn med på SM och vid UF-årets slut. Om vi fortsätter göra
vårt bästa tror jag att vi kommer att gå grymt långt!”
Elinor “Jag har blandade känslor, men denna veckan går jag in med mycket energi, och
t ror at t de t kom me r at t ge ne re ra m å n ga bra pre s t at ione r, s ä rs k i l t me d
projektrapportens text. Vi har mycket framför oss som jag är förväntansfull inför, och
jag tror att om vi är noga med kommunikationen så kommer det att gå superbra!”
Magdalena “Det känns som att det är lite oläglig tid just nu att få öroninflammation,
men det är skönt att det är relativt lugnt inom UF. De andra ämnena börjar dock göra
sig påminda, så det är skönt att jag haft en paus nu när jag varit i USA. Men nu är det
dags att bring out the big guns...”
Sanne “Jag känner att läget är ganska lugnt inom UF just nu, och det vi har att
fokusera på just nu är främst projektrapporten. Vad det gäller de andra ämnena
däremot så har vi riktigt mycket att göra, och stressen märks!”
Samtliga I gruppen mår förhållandevis bra, men eftersom vi har mycket att göra och
har många bollar i luften samtidigt är vi medvetna om att vi måste satsa extra mycket
på planering och god kommunikation. Vi är övertygade om att detta kommer att bli en
mycket bra vecka!
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§5 Reflektion
Vi ska fortsätta att stötta varandra och lyssna till varandras behov.
Vi ska sluta tvivla på vår egen förmåga.
Vi ska börja känna av stämningen I gruppen bättre genom att ta vår kommunikation
till en ännu högre nivå. Som ett steg I detta arbete ska alla medarbetar bli bättre på att
svara på de mail vi får av varandra.

§6 Veckans beröm
Till hela ShapeUp för att vi har gjort bra ifrån oss, vilket resulterat i att vi snart fått in
60 beställningar. Webbshoppen rullar på av sig själv tack vare god marknadsföring!
Även beröm till Tina som inofficiellt blivit utsedd till månadens medarbetare för sitt
arbete under tiden de andra var i USA.

§7 Föregående protokoll
Vem

Vad

När

Klart

Sara

Kolla vilka kunder som har betalat in till
kontot

Tis 13/4

Ja

Sanne

Göra mall till påminnelsefaktura

Tis 13/4

Ja

Sara

Skicka ut påminnelsefaktura

Tis 13/4

Sanne &
Tina

Göra ändringar på hemsidan

Fre 9/4

Ja

Elinor

Kolla upp så att vi verkligen skickat
tackkort till alla sponsorer

Fre 9/4

Ja

Alla

Påbörja arbetet med montern inför SM

Tis 13/4

Ja

Alla

Göra utvärdering av regionala mässan

Tis 13/4

Ja

Magdalena

Köpa klisterlappar till adresser

Tis 13/4

Ja

Magdalena

Skriva ut och på veckomöten

Tis 13/4

Ja

Kommentar

§8 Information
Tina
• Jag och Sara har inte möjlighet att delta på SM-kick offen. De andra ska dock dit!
Övrigt
• Vi har fått riktigt många beställningar via hemsidan den senaste tiden. Kul!
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• Samtliga I gruppen har fått sitt tillfälliga betyg I kursen UF. Alla har fått VG.
• En prisutdelning kommer att hållas för Helsingborgs entreprenörer den 2 juni.
Chris
• Har meddelat måtten på minibussen som ska skjutsa upp vår monterinredning till
SM.

§9 Handlingsplan
Denna veckan
Vem

Vad

När

Magdalena

Dela ut mindre lager till samtliga medarbetare

Fre 16/4

Alla

Konflikthantering

Tis 13/4

Vem

Vad

När

Alla

Skriva projektrapport

Fre 23/4

Sanne

Utforma projektrapport

Fre 30/4

Sara

Hitta montertryckeri

Tis 20/4

Sanne

Hitta tryckeri till flyers

Tis 20/4

Alla

Bestäm monterinredning

Tis 20/4

Sanne

Gör fllyers till SM

Tis 20/4

Elinor

Gör inbjudan till SM

Fre 23/4

Sanne

Ta hand om monterväggar

Sanne

Skapa monter

Tis 20/4

Tina

Bestäm klädsel till SM

Fre 30/4

Längre fram

§10 Projektrelaterade frågor
Deadlines för projektuppgifter:
Inlämning projektrapport
Muntliga presentationer

Fre 30/4 2010
v. 21 2010

§11 Viktiga datum
SM i Ung Företagsamhet

10-11 maj 2010
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Avslutat kontot, annars debitering
Prisutdelning, Helsingborgs kommun

______________________
Ordförande
Tina Friberg

______________________
Sekreterare
Sanne Qvarfordh

ca 31 maj 2010
2 juni 2010

______________________
Justeringskvinna
Sara Friberg
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