Protokoll för SKYREVs informationskommitté
Plats:
Telefonmöte
Tid:
2018-04-23 klockan 10:00-10:50
Närvarande: Maria Jäger, ordförande, Ulf Rubensson, Teodora Heim och Malin W Blom

§ 804 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare
Ordförande öppnar dagens sammanträde. Teodora utses till sekreterare.
§ 805 Fastställande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställs.
§ 806 Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från mötet 2018-03-21 godkänns.
§ 807 Information från styrelsen
Maria informerar från styrelsens möte den 19 april 2018.
•

Normsamlingen har godkänts i sin nuvarande form. Ett förord kommer att skrivas av
Maria som innehåller information om normsamlingens nya upplägg. Normsamlingen
ska nu publiceras på hemsidan och vara tillgänglig för alla (även icke-medlemmar).
En direktlänk till SKL:s sida med god revisionssed kommer att läggas till efter att vi
får godkännande från SKL. Detta ska hanteras inom kort men påverkar inte att
normsamlingen ska kunna publiceras nu. Maria kontaktar SKL för godkännande.
Diskussion förs om direktlänkar behövs även till mallarna för revisionsberättelserna
och beslutas att Maria kommer att be om tillåtelse till att länka även till dessa.
Maria föreslår till styrelsen att ta med information om normsamlingen i sitt kommande
nyhetsbrev samt att lägga upp en länk på förstasidan. Styrelsen ska även tillfrågas om
vi kan göra ett mailutskick till samtliga medlemmar med information att
normsamlingen i fortsättningen ska finnas tillgänglig via hemsidan.

§ 808 Normsamling 2018
Se ovan.
§ 809 Studentaktiviteter
Malin har träffat prefekten vid Umeå universitets statsvetenskapliga fakultet. De visar vilja till
att samarbeta. Deras kanaler kommer att kunna användas för att nå studenter. Eventuellt
kommer vi även att få hålla en föreläsning vid grundkursen för statsvetenskap. Diskussioner
pågår kring att event med case. Planerad tidpunkt i mitten av oktober. Universitetet har även
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planer om en matchningsdag där flera arbetsgivare kan delta och berätta om olika yrken för
samhällsvetarstudenter.
Teodora informerar om att det pågår en diskussion med samhällsvetarkåren i Lund och ett
liknande event som förra hösten kommer att anordnas även i år.
Maria har planer för att kontakta universitet i Örebro samt i Karlstad.
Pennorna är beställda och Teodora tar dem med till Stockholm den 14 maj.
§ 810 Planering inför mötet i Stockholm den 14 maj
Syftet är att ta fram en kravspecifikation för vad vi behöver beställa för en ny grafisk profil.
Utgångspunkt för arbetet kommer att vara föreningens syfte som finns beskrivet på hemsidan.
Alla ska fundera på vilka målgrupper föreningen har.
Utkastet till skriften till de förtroendevalda revisorerna som ska distribueras efter valet ska
diskuteras vid mötet i Stockholm.
§ 811 Övriga frågor
GDPR – Ulf informerar om att styrelsen har kontaktat honom angående föreningens ansvar.
Vad de nya reglerna kommer att innebära för hemsidan diskuteras. Godkännande finns redan
för att publicera uppgifterna (godkänns i samband med att någon blir medlem samt blir
certifierad). Det som saknas är medlemmar som väjs till någon funktion. Även dokumentation
från stämmor och möten som publiceras måste anpassas. Frågan berör även IT-säkerhet.
Föreningshuset borde känna till reglerna. Eventuellt borde vi efterfråga hur web-hotellet
arbetar med frågan.
Maria avslutade dagens möte.

