
Verksamhetsplan DalPal 2021

Allmänt
Den tidigare styrelsen har genomfört ett fortsatt bra arbete med att göra Personal- &

arbetslivsprogrammet så bra som möjligt, trots alla motgångar under Corona. Vi i nya

styrelsen vill precis som den tidigare, lägga mycket tid och fokus på PAL-dagen i oktober. Vi

vill genom PAL-dagen ge studenter en möjlighet att knyta an till näringslivet och utöka sitt

kontaktnät. För tillfället sker planeringen som om den kommer att vara digital.

För att kunna engagera de nya eleverna i PALHT2021 kommer arbetet med detta påbörjas

redan under introduktionen där vi i DalPal kommer att anordna aktiviteter och ta ett stort

ansvar för att välkomna de nya studenterna och skapa en bra gemenskap i klassen. Genom

detta arbete för att skapa en bra sammanhållning hoppas vi även kommer underlätta

valberedningens arbete när det är dags för nyval av styrelse i december 2021.

Möten/träffar
Det är viktigt att DalPal är aktiv i både möten och event på Högskolan Dalarna och Kårens
verksamhet. Det gäller även deltagande med DalPals samarbetspartners sammankomster.
Därför anammar vi tidigare styrelse vilja att ingen plats ska vara obemannad under
verksamhetsåret. Därför är det viktigt att punkta upp specifika möten som föreningen ska
representera: 

● Programrådet, vår och höst
● Kårens årsmöte
● DalPals vårmöte
● DalPals årsmöte
● Personalvetarstuderandes riksförbund års- och riksmöte
● Personalvetarstuderandes riksförbund ordförandeträffar
● Introduktion för nya studenter
● Minst 2 formella möten per termin
● HR-frukostmöten? 

Event under året
Vår ambition är att kunna genomföra det mesta av det som är inplanerat hittills. Förändringar
kan komma att ske. Planen är denna:

● Mars - Föreläsning med Akavia om jobbsök och LinkedIn
● April – Föreläsning med Lenzo om emotionellt ledarskap
● Maj - Föreläsning med SSR konflikthantering
● Maj – Vårmöte med DalPal
● Maj - avslutningsfest
● September – Inspark
● September – Akavia-dagen 
● September – Studiecirkel SSR



● Oktober – PAL-dagen Tema ledarskap
● Oktober – Vision (lunchföreläsning?)
● Oktober – After-tenta
● November – Lunchföreläsning SSR
● December – Årsmöte DalPal 
● December – Ny styrelse

Samarbeten
● Akademikerförbundet SSR
● Dalarnas studentkår
● Akavia 
● P-riks 
● Högskolan Dalarna
● (Vision)

● Studentnode

●


