Protokoll vid möte med SKYREVs informationskommitté
Plats:
Telefonmöte
Tid:
2018-11-20 kl 10:00 – 11:30 och 2018-11-27 kl 14.00-15:15
Närvarande: Malin W Blom, ordförande, Teodora Heim, Ulf Rubensson och Carin
Hultgren

§ 850 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare
Ordförande öppnar dagens sammanträde. Teodora föreslås som sekreterare.
§ 851 Fastställande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställs.
§ 852 Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från informationskommitténs sammanträde 2018-10-23 godkänns.
§ 853 Information från styrelsen
Malin rapporterar från samtal med representant i styrelsen.
Malin har inte haft något nytt möte sedan sist. Malin ska träffa styrelsen den 6 december i
samband med deras sammanträde den dagen.
Ulf kommer inte att fortsätta efter årsstämman. Föreningshuset föreslås att ta över arbetet med
att uppdatera hemsidan. Den nya grafiska profilen gör att hemsidan kan behöva göras om.
Likaså kan det behövas om Föreningshuset tar över uppdateringen. För att slippa göra om
samma arbete två gånger vore det bra att samordna dessa två aktiviteter. Styrelsen är troligen
inte medvetna om detta.
§ 854 Uppdatering informationsmaterial och normsamling på hemsidan
Information om personerna i styrelse, utskott och kommittéerna är uppdaterade i
presentationen och på hemsidan.
Informationsmaterialet om Skyrev är klart och Ulf uppdaterar hemsidan med det.
Normsamlingen ska uppdateras med länkar till nya lagar. En del är redan uppdaterade men en
genomgång ska göras. Carin får i uppdrag att se över de länkar som finns idag och säkerställer
att det är det senaste som visas.
§ 855 Ny grafisk profil
Kommittén har fått i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil för föreningen. Vid vårt möte i
maj beskrev vi målgrupper och budskap. Värdeord och centrala ord togs fram. Styrelsen
förväntar sig att vi återkommer med ett eller två förslag. Det vi definierar som grafisk profil är
logotyp, färger, typsnitt, mallar, layout till hemsidan och en grafisk manual.
Vår budget är på 35 000 kr inklusive studentaktiviteter. Vid behov av mer pengar kan vi äska
pengar från styrelsen.
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Diskussioner kring vad som ska vara fokus på. Styrelsen har framfört önskemål om att fortsatt
prioritera studenterna. Ingång på hemsidan bör utformas så att olika målgrupper kan klicka in
på respektive sida. Diskussion om sociala medier, Skyrevs närvaro. Vad ska vi göra för att
attrahera de yngre?
Kommittén enas om att första steget måste bli att ta fram logotyp och färgskala.
Diskussioner kring vad vi kan göra själva och vilka delar behöver vi ha hjälp med. Vi enas
om att ta hjälp med det kreativa arbetet (att ta fram logotyp och färger). Användningen av
materialet och hur vi ska bemöta de olika grupper bör vi kunna bidra med själva. Vad gäller
studenter där kan det finnas behov för att få hjälp med att hitta kommunikationsvägar.
Det diskuteras och beslutas att vi ska även ta fram en kommunikationsplan som beskriver hur
vi ska arbeta med de olika målgrupperna. Det finns en kommunikationsstrategi på hemsidan
som också ska ses över.
Mötet ajourneras och fortsätter den 27 november.
Det beslutas att åter kontakta August. Ett telefonmöte ska bokas in där vi ska gå igenom vårt
behov och våra förväntningar. Förslag till tider till detta möte är den 10 december klockan 10
eller den 12 december klockan 14. Diskussioner kring ersättning. Malin tar upp frågan med
David för att klargöra hur vi kan betala ut ersättning. Malin återkopplar via mail. Teodora
sammanställer ett underlag som beskriver våra behov och som ska lämnas till August.
§ 856 Studentaktiviteter
Studentaktivitet genomfört i Umeå. Det var 4 deltagare som var mycket positiva.
Presentationen var kring SKYREV, yrket och caset. Caset handlade om en skolgranskning,
med fokus på Elevhälsa.
Teodora gör ett försök att genomföra en aktivitet till våren i Lund. Carin inleder kontakt med
Stockholms universitet.
Vidare är Göteborg intressant och är kvar som prioriterat universitet.
§ 857 Hemsidan
Ulf har varit i kontakt med Föreningshuset. De har samma plattform som vi har idag så det
ska inte vara ett större problem att överföra hemsidan till dem.
Ulf betonar återigen att det är bra att göra om hemsidan och anpassa den till den nya grafiska
profilen samtidigt som driften överförs till Föreningshuset. Ulf har begärt uppgift om vad
Föreningshuset skulle ta för att hantera hemsidan men har ännu inte fått offert.
Inga protokoll har kommit in från de andra kommittéerna sedan förra mötet. Jämfört med
tidigare har styrelsen blivit bättre med att skicka in protokoll. Malin lyfter till David att vi inte
får några protokoll från god sed kommittén.
§ 858 Brev till nyvalda revisorer och upphandlare
Teodora förbereder nya utkast inför nästa möte.
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§ 859 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 860 Nästa telefonmöte
Nästa telefonmöte blir mötet tillsammans med August.
Därefter hålls nästa telefonmöte den 14 januari 2019 klockan 10.

