Protokoll för SKYREVs informationskommitté
Plats:
Tid:
Kallade:

Telefonmöte
2016-01-22 klockan 8.30-9.30
Maria Jäger, ordförande, Ulf Rubensson, Malin W Blom, Johan Osbeck

§ 617 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare
Ordförande öppnade dagens sammanträde. Malin W Blom valdes som sekreterare.
§ 618 Fastställande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 619 Protokoll från föregående sammanträde
Justerat protokoll från informationskommitténs sammanträde 2015-12-09 godkändes.
§ 620 Information från styrelsen
Årsmöte hålls 19-20 september 2016.
§ 621 Normsamling som e-pubfil
Problemet med att öppna e-pubfilen i iPhone diskuteras. Man måste ha tillgång till en
programvara som man kan läsa filen med. Alternativet pdf som redan finns fungerar i dator.
Ordföranden stämmer av med styrelsen om att skicka ut en pdf till medlemmarna.
§ 622 Backup för webmaster
Ulf har tagit fram ett kostnadsförslag som lämnats till styrelsen. Punkten tas upp när styrelsen
fattat beslut.
§ 623 Powerpointpresentation hemsidan
Johan uppdaterar den till nästa möte.
§ 624 Powerpointpresentation anpassad till studenter
Angående powerpointpresentation funderar vi på innehållet till nästa möte och därefter titta på
layouten.
Informationsbroschyr studenter gör Malin layout och Ulf lägger ut på hemsidan.
§ 625 Hur lockar man studenter till yrket
Johan har hittat ett nationellt nav som heter Sveriges Vägledarförening (SVF). Föreningen har
1200 medlemmar och 6 olika kontor. Håller på med vägledning inför studie- och yrkesval.
Johan tar kontakt med deras kontaktperson om de har någon informatör, som vi kan få kontakt
med.
Dessutom ska vi till nästa möte reda på via vilka kanaler man bäst når unga i vår målgrupp.
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§ 626 Vägledning i verksamhetsrevision
Frågan om upplagestorlek (500 ex), tryckteknik (offset) och pris (125 kr exklusive moms och
frakt)kvarstår till styrelsen och tas upp till nästa möte. Informationskommittén enades om ett
förslag på upplagestorlek, tryckteknik och pris (125 kr exklusive moms och frakt).
§ 627 Deltagande vid KOMMEK 2016
Maria tar kontakt med Per-Åke Brunström om att ha en monter tillsammans med RKR och
KEF. Frågan tas upp vid nästa möte.
§ 628 Övrigt
Angående att kommittéernas ledamöter ska introduceras i att själva lägga ut sina protokoll,
pratar Ulf med ADD (Simon) och tittar på en praktisk vägledning.
§ 629 Kommande möten
Informationskommittén beslutade att nästa möte hålls 8.30 den 14 april 2016.

