Protokoll vid möte med SKYREVs informationskommitté
Plats:
Telefonmöte
Tid:
2018-09-05 kl 9.00 – 10.00
Närvarande: Maria Jäger, ordförande, Ulf Rubensson, Malin W Blom, Teodora Heim

§ 832 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare
Ordförande öppnar dagens sammanträde. Teodora väljs som sekreterare.
§ 833 Fastställande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställs.
§ 834 Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från informationskommitténs sammanträde 2018-05-14 godkänns.
§ 835 Ny grafisk profil
Det noteras att vår förståelse av en grafisk profil är ny logotyp samt nya mallar för dokument
och presentationer som baseras på de värdeord och de målgrupper som presenterades tidigare
samt på de kriterier som vi tidigare har fått från styrelsen angående färgval.
Det förs diskussioner kring vår förståelse av styrelsens förväntningar på vad informationskommittén ska bidra med. För att undvika eventuella missförstånd beslutas att begära
förtydligande från styrelsen i följande frågor:
1. Vad förväntas av informationskommittén som leverans till styrelsen?
Är det förslag till grafisk profil eller är det förfrågningsunderlag till att ge uppdrag åt
någon att ta fram densamma?
2. Är det så att styrelsen önskar att vi fortsätter med det förslaget som vi har fått från
Villes son? I så fall önskar vi ha direkt kontakt med honom.
3. När vill styrelsen få det önskade materialet?
4. Vad beräknas vår budget om 20.000 kr täcka utav ovan beskrivna aktiviteter?
I det fall att styrelsen uppdrag kommittén att återkomma med förslag till ny grafisk profil
föreslår vi att två olika förslag ska läggas fram och att styrelsen ska välja den mest lämpliga
utav dessa två.
§ 836 Marknadsmaterial till stämman
Diskussioner förs om något marknadsmaterial ska delas ut till medlemmarna på årsstämman.
Vi har pennor, vattenflaskor och pins med tryckt logo. Då inget av dessa finns det tillräckligt
av för att de ska räcka till alla deltagare på stämman beslutas att inte ta med något. Något nytt
material ska inte heller beställas.
§ 837 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 838 Nästa telefonmöte
Nästa telefonmöte bestäms till den 25 september klockan 9.

