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Dagordning:
Header till hemsidan
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Kåren bjuder på lunch och föreläsning om kommunikation 11/10
Halvårsmöte
Nyhetsbrev

1. Header till hemsidan
i. Frida fixar! Har gjort ett utkast som är suveränt. Vi la märke till
färgen på loggan, är den verkligen samma som på rollupen?
Sofia dubbelkollar.
ii. Sofia ska skicka bild från personalvetardagens första affisch för
att illustrera hur Frida kan göra med headern.
iii. Frida får testa sig fram vad som ser bra ut. Skugga/göra mer
levande på något vis?
iv. Resterande färgval (byta ut den orangea) tar vi när headern är
klar
2. Hur lockar vi folk till KU?
i. Hitta på specifika uppdrag, liknande som “utbytesflikarna”
ii. Ordna upp specifika roller. Exempel kan vara instagramansvarig
(denne kan då i sig kanske ordna upp mallar på hur man skriver
vissa saker eller vad som nu kan tänkas). Ansvarig för
kalendern på hemsidan/event osv (jämför med rollen som Ellen
haft som annonsansvarig). LinkedIn-ansvarig.
iii. Sofia, Gustaf och Alvina tänker på roller vi kan konkretisera till
nästa vecka. Sofia meddelar de som inte kunde deltaga på
dagens möte att de ska göra detsamma! Meningen är att vi ska

kunna annonsera dessa roller till nästa möte så att vi kan locka
fler till det mötet.
iv. Ändra namn (förslag från styrelsen) PR och marknadsföring!
Alla på mötet är för det förslaget.
3. Workshop - tillfälle att lära sig hemsidan
i. Sofia meddelar att fler i styrelsen ska lära sig hemsidan
ii. Vi kommer fram till att det är bra om vi kollar i de andra
utskotten om någon vill ansvara för en viss del av hemsidan,
exempelvis nya personen som ska ta hand om annonser, men
även en person till kalendern? Någon från nöjes till eventsidan?
Osv.
iii. Jill kikar detta med näringsliv.
iv. Alvina/Hanna kollar läget på nöjesmötet.
v. Sofia kollar vilka ur styrelsen som vill
vi. Efter nöjesmötet kollar vi på datum
4. Kåren bjuder på lunch och föreläsning om kommunikation 11/10
i. Alvina och Fanni lite nyfikna. Verkar krocka med Järfälla-eventet
dock.
ii. Sofia kollar med övriga om någon annan är intresserad.
5.  Halvårsmöte
i. Sofia meddelar att hon ska avgå sin roll som ordförande för

kommunikationsutskottet. Uppmanar alla som är minsta lilla
intresserade att fråga henne om det finns funderingar. Uppmaning till
alla att tänka på det! Hon kommer vara kvar på det sätt som nya
ordförande önskar, men hon kommer inte lämna helt.
ii. Sofia uppmanar alla att komma på mötet.

6. Nyhetsbrev
i. Bör vara väldigt i punktform. Exempelvis grupperat som “Detta
händer”, “detta har hänt”, “Viktigt!” och “roligt att veta”
ii. En mall med logga och filurer vore toppen att ha som grund, så
att vi kan skicka ut nyhetsbrevet i PDF-form. Sofia kollar med
Frida om hon kan kika på det.
iii. Vi kommer fram till att det ändå är prio med hemsidan innan vi
kan hänvisa till hemsidan via nyhetsbrev.
Nästa möte
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