den 1:a februari 2018

Motion angående vårens aktivitetsassistenter
Bakgrund
Den tidigare aktivitetsassistenten, Paulina, lämnade sin post i slutet av förra året. Styrelsen
diskuterade under styrelsemötet i december hur vi skulle gå vidare, och den diskussionen
fortsatte under mellandagarna mellan aktivitetsansvariga och några från styrelsen. Vi utlyste
en post men höll under hela processen dörren öppen för två assistenter, något vi gjorde klart
även under intervjuerna vi höll. Efter en analys av kommande aktiviteter, nuvarande
situationen för aktivitetsgruppen samt hur höstens arbetsbörda varit, kom vi fram till att vi
behövde två assistenter för att arbetsbördan inte skulle bli alltför stor under vårterminen.
Vi beslöt oss tillslut för Nicole Nordström och Ebba Holmström. Nicole har tidigare jobbat
med European Youth Parliament och har därigenom lång erfarenhet av planering av event
för att attrahera nya medlemmar. Ebba har under ett år varit utbildningsansvarig i UPaD, där
hon visade på kreativitet och uppfinnesrikedom i eventplanerande och utförande av
aktiviteter. Båda har gett ett mycket gott och professionellt intryck, samt visat på ambition att
fortsätta inom UF, något vi tog i åtanke vid rekrytering av dessa två. Vi tror att båda kommer
att göra ett jättebra jobb inom aktivitet, och ser mycket fram emot att jobba med de under
våren.
Med det sagt behöver inte två assistenter bli något återkommande. Det kanske till och med
är kontraproduktivt i längden. Men med en aktivitetsgrupp som inte blev väldigt aktiv, samt
en assistent som behövde lämna föreningen halvvägs igenom, så var situationen vi
aktivitetsansvariga fann oss i under slutet på förra terminen och början på denna tuff. För att
arbetsbördan skulle lättas kände vi att det bästa vore att hitta mer hjälp än vi tidigare haft.
Det är även värt att tillägga att anlita två assistenter istället för en är ett styrelsebeslut. Vi i
aktivitet tog under Januari ett beslut innan styrelsen fått säga sitt, vilket är problematiskt. Vi
hoppas att styrelsen tycker att de personer vi hittat är lika passande som gör, och att
styrelsen har förståelse för den situationen vi satt i under början av våren, och de beslut som
togs.
Syfte
Målet med motionen är att anställa två assistenter för vårterminen, och på så sätt lätta
arbetsbördan för aktivitetsansvariga.
Yrkande
Kan styrelsen besluta om att anta Ebba Holmström och Nicole Nordström till
aktivitetsassistenter för våren 2018?
Författare
Julius Rosenlund, Aktivitetsansvarig
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