Protokoll för SKYREVs informationskommitté
Plats:
Bonnierhuset, Stockholm
Tid:
2016-11-17 klockan 10.00 – 15.00
Närvarande: Maria Jäger, ordförande, Ulf Rubensson, Malin W Blom, Theodora Heim per
telefon §§ 686-689

§ 686 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare
Ordförande öppnade dagens sammanträde. Malin W Blom valdes som sekreterare.
§ 687 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes för dagens sammanträde.
§ 688 Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från informationskommitténs sammanträde fastställs vid nästa möte.
§ 689 Information från styrelsen
Maria informerade från styrelsens strategimöte:









Riktad satsning mot studenter
Profilering genom medverkan i konferenser och mässor – varför vi ska vara med på
mässan, syfte av kvaliteten i vårt arbete, budskapet och till vem.
Normsamling - planering inför 2018
Önskemål om SKYREV-powerpoint på engelska
Budget – administrativt stöd, budget studentsatsning,
Hitta former för information till informationskommittén från andra kommittéer för att
kunna informera på hemsidan
Årsmötets utformning – mer tid för utbildning, internatform
Blankett omcertifiering

§ 690 Informationskommitténs uppdrag verksamhetsåret 2016/17
Maria Jäger informerar.
§ 691 Verksamhets- och aktivitetsplan för verksamhetsåret 2016/17
Diskussion förs kring uppgifter och fördelning av uppdrag. Maria kompletterar förslaget till
verksamhetsplan.
§ 692 Utveckla och förstärka informations- och kontaktytorna med universitet och
högskolor samt student- och yrkesföreningar
Informationskommittén har fått uppdrag från styrelsen att fortsätta arbetet med att utveckla
och förstärka informations- och kontaktytorna med universitet och högskolor och student- och
yrkesföreningar.
I uppdraget ingår att utveckla informationsmaterial som beskriver yrket, karriärvägar,
arbetsuppgifter, kompetenskrav etc.
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Informationskommittén diskuterar målgrupper och tillvägagångssätt.
Malin W Blom har tagit fram en kontaktlista till studentföreningarna vid de Universitet och
Högskolor som har Pol. Mag. utbildning. Informationskommitténs förslag är att ta kontakt
med dessa studentföreningar och genomföra aktiviteter med målgruppen studenter som är
relativt nya i sin utbildning, för att:




Informera om vårt yrke. Inbjudan bör gå ut via föreningens kanaler.
En lista på vem från SKYREV på respektive ort tas fram.
Ta reda på vilka arbetsmarknadsdagar studenterna går på.

Kommittén föreslår till styrelsen, via Maria Jäger, att fyra aktiviteter gentemot studenter
genomförs under våren 2017 samt att föreslå en budget för dessa aktiviteter på 5 000 kr per
aktivitet.
Informationskommittén beslutar att också ta fram en kontaktlista för studievägledare vid
dessa Universitet och högskolor.
Dessutom ska kommittén ta kontakt med SYVs ordförande kring inspel om kanaler för att nå
målgruppen studenter.
Kommittén diskuterar även träffar på yrket vid sökning på internet utifrån olika sökmotorer.
Kommittén föreslår styrelsen stipendium/pris för uppsats (kriterier, urval, belopp, etc).
§ 693 Grundbeskrivning för Skyrevs medverkan vid KOMMEK
Informationskommitténs uppdrag från styrelsen är att arbeta fram en grundbeskrivning av på
vilka grunder föreningens eventuella representation på KOMMEK-mässan ska ske.
Theodora Heim tar fram förslag till informationskommitténs möte i januari-februari.
§ 694 Vårt behov av stöd inför framtagandet av normsamling 2018
Informationskommittén har fått i uppdrag från styrelsen att inför framtagandet av en ny
normsamling 2018 (ingen normsamling 2017) beskriva behovet av olika typer av stöd. I
uppdraget ingår även att undersöka var stödet kan erhållas samt kostnader för detta.
Informationskommittén ska även ta fram förslag till olika alternativa vis att göra
normsamlingen tillgänglig för medlemmar och icke medlemmar.
Ulf Rubensson har gjort en processbeskrivning som kompletteras utifrån förd diskussion och
skickas ut till ledamöterna i kommittén. Punkten återupptas vid möte i mars.
§ 695 Förslag till budget för vårt behov av stöd under verksamhetsåret
Utkast kompletteras enligt förd diskussion av Maria och föreslås styrelsen vid nästa möte.
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§ 696 Övriga frågor
Några övriga frågor fanns ej.
§ 697 Nästa telefonmöte
20 januari 2017 kl. 10.00 per telefon.

