Protokoll för SKYREVs informationskommitté
Plats:
Telefonmöte
Tid:
2017-08-16 klockan 08:30 – 09:30
Närvarande: Maria Jäger, ordförande, Ulf Rubensson, Teodora Heim. Malin W Blom har
anmält förhinder.

§ 746 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare
Ordförande öppnar dagens sammanträde. Teodora utses till sekreterare.
§ 747 Fastställande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställs med tillägg av § 754 Planering av
verksamhetsåret 2017/18.
§ 748 Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från mötet 2017-06-19 godkänns.
§ 749 Information från styrelsen
Maria har inte träffat styrelsen sedan sist men ska träffa Anneli imorgon (den 17 augusti).
Maria ska åter väcka frågan med styrelsen (genom Anneli) om varumärkesskyddet för titeln
certifierade kommunala yrkesrevisorer.
§ 750 Arbete med hemsidan
Ulf har inte hunnit prata med leverantören. De hade dock lovat att titta på Skyrevs hemsida
under sommaren. Hemsidan kommer att bli klar under hösten.
Certifieringsnämnden har lagt till en sida med vanliga frågor och svar.
§ 751 Möte med studentföreningar mm
Maria ska ha ett informationsmöte i Örebro. Teodora ska genomföra studentaktiviteten i Lund
i oktober. Malin kan förhoppningsvis hinna med Södertörns högskola under hösten.
Efter eventet i Lund ska det utvärderas och beslut tas om vi ska ändra modellen.
Göteborg kommer vi att försöka hinna med i en nära framtid.
§ 752 Uppdatering av engelsk information på hemsidan
Informationen finns nu på hemsidan.
§ 753 Förslag till presentation av informationskommitténs arbete på årsstämman
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Maria skickade ut ett förslag till presentation. Enades om att använda den.
§ 754 Verksamhetsplan
Maria skickade ut ett förslag till verksamhetsplan.
Informationsmaterial kommer vi inte behöva lägga så mycket tid på under nästa år som i år.
Hemsidans uppdatering är klar under hösten. Löpande utveckling och uppdatering.
Tillägg: informationsmaterial till förtroendevalda om Skyrev inför valet 2018. Ansvarig
Teodora.
Reklammaterial (pennor, block) för studentaktiviteter.
§ 755 Övriga frågor
Teodora ska ta reda på vad det skulle kosta att beställa pennor och block med Skyrevs logo
för marknadsföring.
Normsamling för redovisningsrevision – styrelsen ska informera om det via ett nyhetsbrev.
Det finns ingen mer information om den frågan.
§ 756 Nästa möte
I samband med Skyrevs årsstämma den 14 eller 15 september kommer kommittén att träffas.
Nästa telefonmöte är den 17 oktober klockan 10.

