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1. Föregående möte
a. Hur gick ”Vad händer efter PAO?”
i. Bra resultat, lagom mängd. Bra att dela upp det i tre delar. Fångade
upp det folk intreserade av.
ii. Inför framtiden, ha en sån här vecka vid slutet av varje termin.

b. Hur gick PVD marknadsföringsmässigt?
i. PR&MU inte involverade alls. Förra året var det en person ur utskottet
ii.
iii.
iv.
v.

som var kontaktperson vid kontakt med projektgruppen.
Näringsliv måste vid start av en egen projektgrupp, involvera resten av
styrelsen.
Införa regler inför nästa PVD-dag. Ha en senior sthlmupare från varje
utskott som kan koordinera nästa dag.
Viktigt att inte låta nästa Projekt skapa ett eget insta-konto
Gör en utvärdering till nästa år?

2. Planera nya styrelsens take over på insta
a. Enbart inlägg, ingen stories. Görs efter extrainsatta årsmöte
i. Valberedning får varje i en helt egen bild

3. Få liv i publiceringskalendern eller någon sorts plan på när saker och
ting ska läggas ut och av vem
a. Utskottsmöten
i. Under varje möte inom utskotten ska nästa datum för mötet planeras
b. Publicera event
i. Varje utskott har ett eget Trellokort som heter ”Kommunikation”. I
detta kort ska det finnas medlemmar från PR&MU-utskottet.
ii. Publiceringskalandern ska börja anvädas igen. Se till att meddela
andra utskott om detta.

4. Hur får vi in fler medlemmar till utskottet i höst?
a. Prata med folk på insparken
i. Skapa pitchmaterial för varje utskott för att locka in folk i utskottet.

5.

Ska vi skapa någon sorts mall för marknadsföring av evenamang,
jobbannonser, osv.?
a. Alla andra utskotten har redan mallar.
i. Publiceringsutskottet kan fylla denna funktion.

6. Kommande tävlingar, take overs, idéer?
a.
b.
c.
d.

Fortsätt med Efter-PAO-Take-Over
Tio pluggtips från Sthlmup. Bra inlägg efter sommaren, direkt efter insparken.
Uppdatera inför insparken under sommaren
Budapest
i. Fyll ut med stories. Skapa en hashtag (#paoibudapest)

Nästa möte: 14/5

