Protokoll vid möte med SKYREVs informationskommitté
Plats:
Telefonmöte
Tid:
2018-10-23
kl 8.30 – 9.20
Närvarande: Malin W Blom, ordförande, Teodora Heim (till kl.9.00), Ulf Rubensson (från
kl. 9.00 och Carin Hultgren

§ 839 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare
Ordförande öppnar dagens sammanträde. Carin föreslås som sekreterare.
§ 840 Fastställande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställs.
§ 841 Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från informationskommitténs sammanträde 2018-09-05, godkänns.
§ 842 Information från styrelsen
Malin rapporterar från samtal med representant i styrelsen.
Informationskommitténs nya kontaktperson är, David Becker från KPMG.
Malin har haft ett möte med David där hon fick information om att informationskommittén
utökats med en person, Carin.
Malin är inbjuden till styrelsemötet den 6 december för att informera om
informationskommitténs pågående arbete.
Aktivitetsplanen för året har antagits av styrelsen med tillägget att informationskommittén
även fått i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial som kan användas vid
studentaktiviteter. Se §845 Studentaktiviteter.
§ 843 Aktivitetsplan 2018/2019
Malin informerar om aktivitetsplan 2018/2019.
Informationsbroschyrer på hemsida: Carin får i uppdrag att gå igenom broschyrerna och
uppdatera dessa till nästa sammanträde med aktuella uppgifter om styrelsen och kommittéer. I
övrigt görs eventuella justeringar, uppdateringar när den grafiska profilen är beslutad.
Uppdatering av normsamlingen på hemsidan tas upp vid nästa sammanträde.
§ 844 Ny grafisk profil
Informationskommittén har uppdraget att ta fram förslag på en ny grafiskprofil. Nästa möte
fortsätter diskussion om och arbete med detta.
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§ 845 Studentaktiviteter
Lägesrapport m.m.
Teodora informerar om planerad studentaktivitet vid Lunds Universitet. Hittills 8 anmälda.
Det låga antalet kan antagligen förklaras av att det är mitt i tentaperioden. Om det inte blir fler
anmälda ställs eventet in.
Malin informerade om att ett utökat arbete har påbörjats vid Umeå Universitet, där ett
samarbete inletts med Statsvetenskapliga institutionen. Samarbetet innehåller en kortare
informationsaktivitet för studenter som läser masterinriktningen inom statsvetenskap vid
Umeå Universitet. Denna genomfördes förra veckan. Igår genomfördes en föreläsning om den
kommunala revisionen och vad man gör som sakkunnig på uppdrag av kommunala revisorer
för studenter på termin 1, Pol. mag-programmet vid Umeå Universitet. Till båda dessa event
har ett material tagits fram med utgångspunkt i SKYREV:s befintliga grafiska profil. I
november kommer ett case att genomföras inom ramen för samarbetet med institutionen riktat
till båda dessa grupper.
Kommittén har sedan tidigare tagit fram en förteckning över de pol. mag-utbildningar som
finns vid universitet och högskolor i Sverige. Kommittén tittar på den vid nästa möte för att se
över vid vilka universitet och högskolor som aktiviteter ska genomföras detta år. Teodora tar
fram den.
Styrelsen vill att kommittén tar fram ett koncept för att nå ut till fler universitet och högskolor.
Tanken är inte att kommittén ska genomföra alla dessa, utan att ett grundmaterial ska finnas.
Syftet med materialet är att det ska kunna spridas så att andra personer än de i
informationskommittén kan genomföra.
Frågan diskuteras vidare vid nästa sammanträde.
§ 846 Hemsidan
Ulf har uppdaterat hemsidan med dokumentation från stämman och seminarierna samt
kontaktsidan. Det som kvarstår är uppdatering av styrelsen till dess att protokoll justerats.
§ 847 Brev till nyvalda revisorer och upphandlare
Brev finns framtaget till målgruppen nyvalda revisorer som tagits fram av Teodora. Det ska
skickas ut i januari.
Kvarstår att ta fram ett brev till upphandlare i kommuner. Teodora får i uppdrag att ta fram ett
förslag på brev till nästa sammanträde.
Ulf har fått en komplett adresslista från SKL med officiella mejladresser till samtliga
kommuner. Hur distribution av breven ska göras tas upp vid nästa sammanträde.
§848 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 849 Nästa telefonmöte
Nästa sammanträde den 20 november kl. 10.00

