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Inledning
Föregående möte
Nya idéer inom PRMU
Övrigt

Check-in: the candy game
1. Inledning
a. Vem är Emma?
2. Föregående möte
a. Ej genomförda punkter från föregående möte
i. Profilmaterial
1. Sporttröjor
ii. Vicky, Elvira och Emma
2. Rollup
ii. Emma kollar upp duk till Rollup
3. Flaska/matlåda
ii. Emma kollar upp företag att höra av sig till
ii. Rörliga bilder i form av små videoklipp
iii. Vill ta vidare tankarna kring vidare rörlig bilder på instagram.
Emma kan redigera dessa om även någon vill skicka korta klipp som
hon då kan klippa ihop.
b. Återkoppling från styrelsen/övriga utskott
i. Styrelsen har inga punkter
3. Nya idéer inom PRMU
a. Förslag: ta bort utskottets namn på eventbilder och endast ha loggan.
Beskrivningen av eventet förklarar vilket utskott som det handlar om.
i. Utskotts-loggorna istället för utskotts-namnet som förslag, då förslag
om att istället ha mer personliga bilder för att mer visa där istället för

utskottsnamnet i text. Nytt förslag om nya bilder till sittnings-eventen, för att
skapa variation och ge nya idéer kring marknadsföringen.
b. App för att schemalägga inlägg på Instagram:
i. Bidra till att lättare få in folk i utskottet, detta genom att enklare se vad som
göras skall. Använda en app som man kan schemalägga som då ger notiser för
vad som ska ut. Emma testar just nu appen för att se huruvida detta kan
fungera för framtiden för att se om ta vidare till andra av våra medier.
c. Verktyg att applicera STHLM-UP logga på alla bilder:
i. Emma letar efter program som lättare kan lägga in våra loggor i bilder.
Tilda tipsar om ett program som heter GIMP. Emma kollar även om andra
föreningar har en annan bättre lösning.
d. Visitkort för STHLMUP, främst för de som talar och rekryterar sponsorer och
företag för p-dagen, mm.
i. Styrelsen har diskuterat punkten och står bakom att detta kan vara en bra idé,
främst efter P-dagen. Ej personliga för att kunna föra dessa vidare. Emma
kollar upp vidare kring detaljer på detta.
e. Andra idéer:
i. Tilda tipsar om att fråga utbytes-takeover personerna och fråga om dem är
sugna på att komma på första mötet inför nästa termin.
4. Övrigt
a. Namn för utskottet
i. Tilda ger förslag på kommunikationsutskottet. Under mötet förs vidare
diskussion för om namnet ska ändras från nästa termin. Andra förslag för att
sätta utskottet på kartan diskuteras, som exempelvis rörliga bilder om
utskotten inför inspark.
b. Budget för PRMU
i. Kolla upp vilka grejer som ska vart. Förslag på julklapp till medlemmarna.
c. LinkedIn
i. Fia har tagit över ansvaret, kommer från näringslivsutskottet. Samarbetet
fortsätter mellan utskotten.
d. Hemsidan
Tilda presenterar att bytet av hemsidan ej går och den rollen är just nu inte i
rullning. Elicia kan ta över ansvaret om det behövs, då mycket
näringslivs-saker går via där. Elicia tar över ansvaret just nu för hemsidan så

stöttar Tilda om det behövs. Kolla vidare på utvecklingen om hemsidan, om
någon kan hjälpa oss med det för att byta domän, fråga medlemmarna. Sanna
kollar med bekant om möjlighet finns till hjälp att byta hemsida.

