Mødereferat PR8 den 2.6.2016 i Ulkebøl kl. 10
Deltagere: Solvejg, Jørgen, Else, Kirsten
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Sidste referat – nogen bemærkninger?
Placering af indsamlingsfolder (o.l.) på SKLA hjemmeside? evt. Facebook
Folder til nye medarbejdere
Roll ups
Møde med SKLA Hjemmesidegruppe, skal vi indkalde eller gå gennem V. Hesselager?
Formålet er især: hvem gør hvad og hvem har ansvar for hvad?
6. Andre emner, forslag udbedes

Ad 1. PR gruppen indstiller til, at de enkelte arkiver ikke skal finansiere hverken kørsel eller entre til
diverse arrangementer samt at dette tages op på næste repræsentantskabsmøde. Status på
samarbejdet mellem biblioteket og SKLA samt eventuelle arrangementer skal ligeledes drøftes.

Ad 2. PR gruppen indstiller til, at lignende ikke udsendes af andre end Solvejg, da der ikke er
sikkerhed for, at der opdateres korrekt (som f.eks. indsamlingsfolderen). Se mail fra Solvejg.
Opdateret fil er sendt til Hesselager den 7.5. Hjemmesiden for SKLA skal anvendes og IKKE
Facebook..

Ad 3. Solvejg har udsendt forslag til velkomstfolderen. Der skal både være en velkomst og en
’jobannonce’ folder. Evt. kommentarer sendes til Solvejg.

Ad 4. Solvejg laver forslag til roll-ups (template). På næste repræsentantskabsmøde skal emnet
tages op (igen). Solvejg vil gerne lave lay-outs for alle arkiver under SKLA.

Ad 5. PR gruppen indkalder Hjemmesidegruppen til møde efter næste PR møde hos Else. Else
inviterer folk fra Hjemmesidegruppen, hvor hjemmeside mødet kan starte kl. 17. Referat sendes til
V. Hesselager efter mødet. Alternativt kan Kirsten også indkalde Hjemmesidegruppen til mødet
klokken 17 efter PR møde 9.

Ad 6. Der skal laves kort til effekter af historisk værdi, da det vil være bedre end klæbe labels.

Ad 7. Næste møde er hos Else den 20.9. kl. 16. 16-17 er der PR møde og 17-18 er der møde med
Hjemmesidegruppen.

Agenda udsendes ca. 1 uge før mødet den 20.9.

Tak for et godt møde og god sommerferie.

Venlig hilsen
Kirsten
Den 17.6.2016

