2017-01-31, Mötesprotokoll Kommunikationsutskottet
Närvarande: Sofia, Gustaf, Camilla, Sofie, Linnea H, Linnea L,Alvina
Dagordning:
1. Introduktion Kommunikationsutskottet
2. Förra mötet
3. Statistik
3. Hemsida
4.
5.
6.
7. Linkedin - personalvetardagen, större samarbete näringslivsutskottet?
1. Introduktion Kommunikationsutskottet
a. Vad gör vi?
i.
Stor fokus på hemsidan
ii.
iii.

2. Förra mötet
a. Kvar att göra
i.
Uppdatera hemsida utifrån grafisk profil
ii.
Ny startsida - header, innehåll osv.
iii.
Kalender på hemsidan
iv.
Ny sida personalvetardagen på hemsidan
3. Statistik
a. Gått igenom tidigare statistik
4. Publiceringskalender - event
a. Förtydliga i publiceringskalender om att även lägga upp på hemsidan
i.
Lägg in länk till event samarbetspartners på hemsidan
ii.
Kalender på hemsidan - fungerar ej i dagsläget. Lägg in i event
iii.
Linnea H lyfter till styrelsen om att ta en kort brief om detta vid
styrelsemöten. Måste hitta en bra rutin för att lägga in i
publiceringskalender
5. Hemsida
a. Startsida (Sofie, Sofia, Linnea L, Linnea H, Camilla, Alvina)
i.
Uppdatera enligt grafisk profil

ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Ändra om strukturen
Instagram - fixa koppling
Kortare text, flytta nuvarande text till om oss
Ev byta plats på samarbetspartners och branschpartners (kolla
med NU) och lägg i högerställd kolumn
1. Maila SU och kåren om att få loggor i samma format
Uppdatera till Copyright 2016

b. Header (Sofie, Sofia, Linnea L, Linnea H, Camilla, Alvina)
i.
Ny bild
6. Åre
c.
6. Efter möte
d. Åre - Publicera i sociala medier. (Gustaf och Alvina)
i.
Gustaf fixar filmer. Lägger in film i driven. Ev. lång + kort?
ii.
Album med bilder på hemsidan - gå ut med förfrågan till de som
var där? Lägg in bilder i Google drive. Kommentera med din
mailadress för att bli inbjuden att lägga in
Dela en längre nu? Klippa ihop
e. Diskutera Linkedin - personalvetardagen (Sofie), större samarbete
näringslivsutskottet? (Sofia kollar med dom)
f. Instagraminlägg ( Linnea L och Alvina)
g. Ny mall för möten
h. Spara ner alla bilder på hemsidan och byt ut galleri.
i. Workshop för att få in de nya som visat intresse?

