
Närvarande: Martin, Emma, Lena, Karin

Google-kontot
Nu är tvåfaktor-auktorisering infört men har inte orsakat några större problem att logga in på

t.ex. mejlen. Är man utloggad och behöver logga in eller vill logga in på fler enheter behöver

man be Martin om en engångskod. Utifrån läget så är det den bästa lösningen så länge.

Södertörn - hur vi presenterar bis
Lovisa och Lena får i uppgift att lösa frågan. Begära ut lista på medlemmar (också till januari

och årsmötet).

Hur presenteras vi? Bra att få genomgång av Lena. Viktigt att vara tydlig med att vi är en liten

förening där man får göra mycket saker själva.

Broschyr? Behöver uppdateras med avgifter och kontaktuppgifter till 2023

Annars bra att ha med nummer av tidskriften.

God idé att ha en bestämd träff att marknadsföra. I Södertörns fall, locka med årsmötet?

Reflektion: kanalisera missnöjet, fånga upp det som inte diskuteras på arbetsplatser, oro för

politiska läget osv.

Senaste numret
Generellt har det fungerat bra, vi tycker numret ser fint ut.

För att lätta upp texttunga sidor eller där det saknas/bara finns dåliga bilder föreslås att vi

kan lyfta in citat från text eller från Lenas mapp i färg eller egna rutor för att till exempel

bryta upp mitten på en sida och lufta upp spalterna. Emma kollar med Linus efter inskick till

tryck.

Lena gör en mapp med samlade citat.

Reflektion: Citat-tecken blir fel format i Google-drive.

Det ingår i korren att kolla att det är rätt typ av citat-tecken,

Ersätta raka eller de som lutar åt samma håll. Martin kollar checklista.

Bra med bilder.

Nästa nummer
Vi säger att vi får fundera på tema och panel till nästa styrelsemöte.

Genomgång av texter.



ATT TÄNKA PÅ: från och med att nr 1/2023 kommer ut gäller de nya avgifterna som

beslutades om på årsmötet.

Januarihelgen
Behöver göras: planering

Emma, Lovisa, Karin bokar möte och gör en planering, få ut det innan jul.

Lena har kontakt med lokalen, behöver veta tid för lunch/fika.

Mejltråd om förslag på artiklar och/eller person som kan komma

och inspirera.

Årsmötet
Verksamhetsberättelse. Martin skriver och skickar ett utkast.

Karin skriver om Umeå.

Bokslut ordnar Christian.

Programmet: Ett halvår efter valet. Hur ska diskussionen se ut?

Vi grunnar på det till nästa styrelsemöte.

Digitalisering
Lena har haft kontakt med Sofie Reuterstam, vill träffa oss. Lena kollar om Lovisa

kan träffa dem.

Haft kontakt med Siri med Alba, skickat frågor.

Vi upprättar kontakt och sen skicka fler frågor. Lena frågar Tobias också.

Bjuda in till vår januarihelg?

Till årsmötet: Skriver ihop en sida om finansiering, vision, format utifrån det vi har lärt oss

hittills. Behöver komma in 4 veckor innan årsmötet.

Kul inpass från Karin:
Peter Björkman vill prata med oss om IFLA. Nu kunde vi inte till detta mötet pga kort inpå,

men vi svarar att vi är intresserade att diskutera med honom en annan gång.

Nästa styrelsemöte 11 januari klockan 19.


