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Inledning
Föregående möte
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1. Inledning och check-in
a. Kvar av 2019
i. Vakanta roller som ska sättas 2020
2. Föregående möte
a. Ej genomförda punkter från föregående möte
i. Profilmaterial: allt detta är planerat för 2020. Visitkort och rollup
måste ske på nästa års budget, sporttröjor och flaska kan vi börja kolla
upp innan men förväntas att genomföras 2020.
1. Flaskor ska vara multifunktionell och mindre!
2. Roll up - kanske en slogan?
3. Nya idéer inom PRMU
a. Julkalender på instagram (2020)
b. Podcast HR talks, dela tankar om HR engagemang på någon form av social
media (hemsidan och instagram story och händelse)
i. LIVE PODD!? Värt att kolla upp ifall om dem vill komma.
c. Månadens tips
i. Helst med något inom HR men annat funkar också
d. LinkedIn och CV bild EVENT som utskottsmöte
i. Behövs mer material
ii. Petter fixar med pojkvän (fotograf)
iii. Lokal måste hittas med bra ljus
e. Fem snabba med styrelsen (hemsidan och instagram)
f. Utskottets-takeover

i. Händelser om alla utskott så man kan gå in och lyssna på alla utskott
för att få en uppfattning var man gör i styrelsen, samt blir lättare att
ställa frågor när tiden är inne för att byta styrelse
ii. Utbytes får mer fokus på hemsidan istället för på instagram eftersom
det rör sig om så få personer. Take-overs kan fortfarande ske men
under en mindre tid och mer frågor/svar på hemsidan.
g. Projektgruppen (för alla sittningar) får berätta om sittningen/projekt på
instagram
i. Folk lyssnar och ser inte, man måste förstärka det på instagram!
ii. Man får en bra uppfattning vad som kommer ske på sittningar, man
missar inget och man blir mer taggad på att gå - kan locka fler att börja
gå!
4. Övrigt
a. En vice ordförande ska köra prövotid
i. (Emma Pettersson) ska se om detta är något för henne, Emmorna ska
bestämma en dag att gå igenom PRMU, förväntningar, uppgifter, mm.
efter jul.

