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Dato: 15.3.2017 kl. 10-12
Deltagere: Else Egholm, Solvejg Ravn, Jørgen Wrang, Kirsten Stentoft
Dagsorden PR11
1.
2.
3.

Orientering fra Hjemmesidegruppen (SR).
2018, 100 året for afslutning af 1. verdenskrig. Aktiviteter i PR gruppen?
Planer om Store Billeddag i april 2017, er der nogle ønsker til PR gruppen? (KS spørger V. Hessselager)
4. Nyt design SKLA www.skla.dk (SR), afsluttet?
5. Template til velkomstfolder (SR), afsluttet?
6. Seddel til bevaringsværdige materialer (endnu ikke vedtaget). Kommentarer?
7. Udkast til papirlinie (SR), afsluttet?
8. Evt. og næste møde.

Referat PR11
Ad 1. Hjemmesidegruppen: alle arkiver er blevet tilbudt hjælp til oprettelse af egne fomæner.
Ad 2. KS spørger Vagn
Ad 3. Hvis ingen Billeddag i år, kan der arrangeres noget til 11.11.2018 (Vagn/SKLA).
Ad 4. Opgaven er afsluttet, men det er muligt at lave løbende opdateringer (SR).
Ad 5. Template til velkomstfolder lægges på SKLA’s hjemmeside, men sendes til Vagn inden upload. Ønsker til
ændringer skal gives til SR inden 1.5.
Ad 6. Denne blev godkendt tidligere og lægges på SKLA’s hjemmeside.
Ad 7. SR’s forslag til brevhoved m.m. er godtkendt tidligere og lægges ligeledes på SKLA’s hjemmeside. Bør
trykkes professionelt, hvis der bliver behov herfor. Kun ”folder til nye medarbejdere” og ”brev” er vedlagt som
skabeloner (templates).
Ad 8. Næste møde er den 12.6.2017 i Ulkebøl

Ovennævnte templates m.m. er vedlagt dette referat. Bedes venligst IKKE anvendt før Hjemmesidegruppen har
holdt næste møde.

1

Tak for et godt møde og på gensyn enten den 4.4. i Svenstrup og/eller 12.6. i Ulkebøl.
Venlig hilsen
Kirsten Stentoft

Konvolut &
visitkort.pdf

Kort til
Eksempel på Folder Sociale begivenheder
Arkivets egen tekst … I Kina ved du jo nok er kejseren en kineser, og alle
bevaringsværdige materialer.pdf
til nye medarbejdere.pdf
de han har om sig er kinesere. Det er nu mange år siden, men just derfor
er det værd at høre historien, før man glemmer den! Kejserens slot var
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