Mötesprotokoll PR- & marknadsföringsutskottet
2019-02-25
Ordförande: Tilda Avesson
Närvarande: Karin Murray, Linn Südow, Sandra Selberg, Marina Hedberg, Tilda
Avesson, Linnea Bjäräng, Julia Rosén, Viktoria Hjort, Josefin Vestergaard, Lisa
Wadenholm, Katja Cederlund, Cassandra Mastenstrand, Elvira Egarp.
Sekreterare: Julia Rosén

Dagordning:
Föregående möte
Kommande evenemang
Andra händelser i mars som vi kan hitta på något med
Roller & projekt i utskottet
Övrigt

1. Föregående möte
a. Ej genomförda punkter från föregående möte
i. Finns nog inget
b. Återkoppling från styrelsen/övriga utskott
i. Inget mer än att sista nomineringsdag till styrelsen är idag
c. Nya rollerna i utskottet - hur går det?
i. Nya medlemmar på poster
1. Elvira som Facebook-ansvarig
2. Sandra och Linn som Instagram-ansvariga. Trello tar ett
tag att förstå, men man kommer in i det. Linn känner sig
fortfarande osäker.
3. Tills nästa möte: sammanfatta/utvärdera hur kommande
månaden har gått
2. Kommande evenemang
a. KTH-sittningen (1 mars)
i. Karin skulle vilja ha en fotograf till eventet. Tilda fixar bild till
instagram och är fotograf då ingen annan kan.
ii. På måndag 4 mars ska bilder läggas ut på instagram och
facebook.
iii. Vill någon redigera bilderna från eventet innan de publiceras?
Tilda gör det då ingen tar på sig det.
b. Pluggstuga med utbildningsutskottet (14 mars)

i.

c.

d.

e.

f.

Kårsalen (Studenthuset) bokad från 08-17. Bjuder på kaffe och
fika. Alla får komma och gå som de vill, diskutera med varandra,
fråga andra från övre terminer om tips och råd.
ii. Event läggs ut imorn tisdag 26 februari. Elvira skriver ihop
eventbeskrivning, Julia skickar tid och plats och syfte till Elvira
innan dess.
iii. Instastory läggs ut på morgonen 14 mars.
P-riks Riksmöte (22-24 mars)
i. Marina och Julia åker, lägger ut stories “samlat” i slitet av
helgen. Bild i flödet på oss.
Årsmötet 2019 (25 mars)
i. Vi förlorar lokalen kl 16.00, vi meddelar att vi börjar servera
pizza från kl 12.00, så börjar mötet kl 12.30.
ii. Det har stått fel tid i eventet, Tilda ändrar till rätt nu.
iii. Valberedningens förslag presenteras två veckor innan, det ska
då läggas ut till medlemmarna.
PvD (1 april)
i. Biljettsläpp till Gasquen - NLU kommer med info om detta idag
ii. Extraevenemang? - För de som inte ska åka med bussen, så att
de som vill åka “själva” kan hitta varandra. Tilda tycker inte att
det är en bra idé, då det blir två evenemang på FB till samma
event. Istället kan vi göra ett inlägg där folk kan “gilla”, så kan
någon ansvarig kontakta dem.
Annat/övrigt
i. PerS HR-dag - instastories! Linn och Sandra ska gå igenom
med Lisa, Josefin och Katja om hur bilder “fotas”.

3. Andra händelser den kommande månaden
a. Fettisdagen (5/3)
i. Förslag: lotta ut vinnare av två semlor på 7eleven eller
motsvarande. Detta känns onödigt så vi slopar detta, möjligen
en bild i story på morgonen.
b. Internationella kvinnodagen (8/3)
i. Förslag: instagraminlägg om att tagga en kvinnlig förebild och
motivera varför för att vinna två biobiljetter! Tilda pratar med Linn
och Sandra om bild osv.
c. Sista antagningsdag (15/3)
i. Instagram take over av PAO-mastern innan - 11 mars
preldatum.
d. Rocka sockorna (21/3)
i. En bild på story!
e. Matlådans dag (23/3)

i.

Ska läggas upp om P-riks samma dag, men vill gärna lägga upp
recept.
f. Earth hour (30/3)
i. Bordläggs till nästa möte
g. Annat/övrigt
i. Val av inriktningar - när?
1. 14 april är sista datum
4. Roller & projekt i utskottet
a. Roller
i. Ordförande
1. Tilda söker inte igen, så ny ordförande kommer.
ii. Bildansvarig
1. Ledig post än så länge, Tilda gör detta i nuläget. Inget
intresse just nu.
iii. Hemsideansvarig
1. Allt som kommer upp på FB osv ska också ut på
hemsidan, info om event osv.
2. Ledig post än så länge, Tilda gör detta i nuläget. Inget
intresse just nu.
b. Projekt
i. Profilmaterial
1. Flaskor. Linnea föreslår Mertryck och har kontaktperson.
2. Förslag: matlådor
3. Förslag: hoodies
4. Förslag: Cykelskydd
ii. Ny hemsida?
1. Linnea, Tilda, Marina, Karin (vid behov), Viktoria & Lisa
iii. HR-bloggen
5. Övrigt
a. Representation i våra sociala medier
i. Marina har fått input om att vissa tycker att utbildningen inte
representerar det manliga könet, t.ex. att män inte förekommer i
bilder. Tilda förklarar att hon jobbat för att inkludera mer män,
men även fler icke-vita personer i materialet vi lägger ut på våra
kanaler under en längre period. Hon har även instruerat de
ansvariga för de olika kanalerna att de ska tänka på att få med
en bredd av olika människor vid val av bilder.
b. Kick off!
i. Genomförs i samband med nästa möte

6. Nästa möte
a. Tid och datum: Onsdag 27 mars kl 15:00

