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1. Föregående möte
a. Ej genomförda punkter från föregående möte
i. Enkäter - undersöka vad det är våra följare på sociala medier vill
se. Sofia och Tilda har gjort en enkät. Väntar med att lägga ut till
efter inspark, så att den får lite utrymme. Google docs som läggs
upp i klassgrupperna. De som är engagerade mycket behöver
inte svara. Via SthlmUP, Tilda gör det på torsdag fm.
ii. Facebook - ny algoritm. Inlägg som får kommentarer och
reaktioner får mer spridning. Finns nu ännu ett dokument för att
inte skapa en “sida”. Sidor har mindre utrymme än gubbar på
facebook. Sidor kan ses som “spamsidor” om de ej blir gillade.
Kommentarer ger mycket större spridning - sprid till styrelsen att
kommentera.
b. Återkoppling från styrelsen/övriga utskott
i. Instagram takoever. Månadens instagram takeover - ordförande
i varje utskott berättar vad man gör inför årsmötet. Följ andra
personalvetares föreningar. Fokus på att “det inte är så jobbigt”.
Riktlinjer - ska visa vad man gör i sitt utskott, men ska inte vara
bara fokus på styrelseuppgifter.
2. Punkt
a. Alla hjärtans dag-tävling (på instagram)
i. Jag älskar att tentaplugga med … för att ...
ii. Jag älskar Stockholms Universitet för att …
iii. Att gå i skolan med … är fantastiskt för att …
b. Kommentera och du är med i lottningen!
c. Kollage på folk som “gillar varann” och text i bilden där det står vad
man ska kommentera + “vinnaren dras XX/XX”. Skriv om pris och
förutsättningar i bildtext.
d. Pris: Bio för två - 200 kr, presentkort.
e. Läggs ut dagen innan alla hjärtans dag - har 13/2 och 14/2 på sig.

3. Punkt
a. Insparksinput
i. Insparken input från termin 1 - kändes lyxigt för att allt var
serverat. Schema och allt i FB-gruppen. Event och allt.
4. Punkt
a. Info om folders
i. Gustaf har gjort två folders inom Adobe. Indesign.
Personalvetardagen, Gustaf gör folder, Alvina pratar med Lena
Tomas.
ii. Adobe - redigeringsprogram. Filma under en sittning som man
sen kan klippa ihop till en kort bra film. Gustaf kollar upp detta.
5. Punkt
a. Reklam på Instastory
i. Näringsliv lägger ut annonser och vi kan lägga upp på Instastory
för 50 kr.
ii. Om det fortlöper - klarlagd strategi för vem som lägger upp på
Instastory vid de tillfällena.
6. Punkt
a. Kamera
i. Alvina kollar upp/lagar kameran så att automatisk funktion fungerar

7. Alvina och Gustaf lägger upp Insparksbilderna på hemsidan!
8. Göra något kul tsm i utskottet
a. Laserdome/middag?
Nästa möte:
I kombination med avslutning/göra något kul tsm? V 10?

