Protokoll för SKYREVs informationskommitté
Plats:
Telefonmöte
Tid:
2017-06-19 klockan 09:30 – 10:35
Närvarande: Maria Jäger, ordförande, Ulf Rubensson, Malin W Blom, Teodora Heim

§ 736 Sammanträdets öppnande och val av sekreterare
Ordförande öppnar dagens sammanträde. Teodora utses till sekreterare.
§ 737 Fastställande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställs.
§ 738 Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från mötet 2017-05-17 godkänns.
§ 739 Information från styrelsen
Maria informerar om avstämningen med styrelsen.
Styrelsen har möte i eftermiddag och sedan träffar Maria styrelsens representant den 17
augusti.
Maria har haft ett telefonmöte med Anneli. Styrelsen ska gå ut med information via ett
nyhetsbrev angående ISA.
Studentaktiviteterna uppskattas.
Den engelska broschyren kommer att ersättas av den befintliga presentationen på engelska
som finns på hemsidan (under länken ”In English”).
Normsamlingen kommer troligen att ges ut digitalt och inte i tryckt form. Den nya
normsamlingen kommer att vara i ett format som kan läsas via E-Pub. Det är osäkert om det
blir en normsamling 2018 med hänsyn till kommande lagändringar.
§ 740 Förslag till budgetäskande för verksamhetsåret 207/18
Utkast till budgetäskande skickade Maria ut i fredags.
Underhåll av hemsidan kommer att bli billigare än tidigare år efter att vi går över till
Wordpress.
Medel för akut underhåll bibehålls oförändrat.
Genomgången av det engelska materialet kommer att faktureras med 5 000 kr.
Profilartiklar har köpts in under året och det finns många kvar.
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Under kommande verksamhetsår bör budgeten för studentaktiviteter höjas till 30 000 kr.
Maria informerar styrelsen.
§ 741 Arbete med hemsidan
Hemsidans ombyggnad kommer att kosta 43 000 kr.
Maria har skickat ut en länk till förslag till diskussionsforum som styrelsen önskade. Styrelsen
har återkopplat med frågor som Ulf har besvarat. Det diskuteras vad behovet egentligen är,
diskussionsforum eller utbyte och arkivering av dokument. Styrelsen ska tillfrågas för att
klargöra behovet.
§ 742 Möte med studentföreningar mm
Teodora informerar om att samtal pågår med studentföreningen i Lund och en aktivitet
kommer att genomföras den 14 oktober. Det kommer att bjudas på lunch och genomföras en
case. Studentföreningen räknar med att cirka 30 studenter kommer. Efter genomförd aktivitet
kommer kommittén att göra en utvärdering.
I Umeå genomfördes en aktivitet men bara tre studenter kom.
I Karlstad kom tio studenter på aktiviteten. Det bjöds på lunch. Inbjudningen gick ut via
studentföreningens Facebook-sida.
Förslag kom på att ta med Södertörns högskola. Uppsala universitet ska tas bort då de har
förändrat inriktning mot internationell politik.
§ 743 Uppdatering av engelsk information på hemsidan
De gamla bilderna bör tas bort från den befintliga informationen.
§ 744 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 745 Nästa telefonmöte
Den 16 augusti klockan 08:30.

