
Rollbeskrivning – PR-utskottet  
 
Föreningens PR-utskott ansvarar för kommunikationen till medlemmarna och ska se till att 
dessa håller sig uppdaterade om främst föreningens aktiviteter, men även andra 
studierelaterade händelser i och omkring Uppsala av intresse. Detta sker genom löpande 
information och kommunikation i föreningens olika kanaler.  

  

Föreningens sociala kanaler är i dagsläget:  

1. Hemsida  

2. Facebooksida – like-sida  

3. Intern Facebookgrupp för alla medlemmar  

4. Facebookgrupp ”Boktorget” – försäljning/köp av begagnad kurslitteratur mm  

5. Instagram  

 

Det viktigaste att tänka på är att hitta en balans med lagom mycket kommunikation. Vid 
överflöd finns en risk att viktig information ”försvinner i mängden”, och vid för lite 
kommunikation finns en risk att intresset dör ut och medlemmarna inte längre följer 
kanalerna; och på så vis även då missar informationen.  

  

Hemsida  

PR-utskottet fungerar som webbmaster för hemsidan och ansvarar för uppdateringar och 
layout. I rollen ingår att kontinuerligt uppdatera hemsidan med aktuella nyheter, samt att 
ansvara för att informationen på hemsidan är korrekt. Vid tillträde av ny styrelse ingår att göra 
en presentation av styrelsen med bild och text för varje styrelsemedlem.  

  

Hemsidan är föreningens ansikte utåt utanför Uppsala och mot sponsorer så det är viktigt att 
det ser snyggt ut. Viktigt att tänka på är att det som syns på hemsidan är något som föreningen 
ska stå för. Angående bilder får bara bilder föreningen har upphovsrätt till publiceras. Dvs; 
sno absolut inga bilder från google eller dylikt då detta är olagligt. Dessutom får inte bilder 
publiceras på personer utan deras samtycke. Vid fotografering på gasquer och andra 
aktiviteter kan det därför vara bra att upplysa om att bilderna kommer att publiceras. Vid 
årsskiftet ansvarar PR-utskottet för att vidarebefordra betalningsuppgifter till kassören 
angående förnyelse av domänen. Information om detta visas vid inloggning när förnyelsen är 
aktuell.  

  



 

 

Maildomänen  

PR-utskottet ansvarar för föreningens maildomän (mail.samvetarna.se) samt för info-mailen 
(info@samvetarna.se). Mailen läses regelbundet och PR-utskottet ansvarar för att 
vidarebefordra mail till rätt person, samt att svara på sådant som ligger under PR-utskottets 
ansvarsområden. Dessutom ansvarar PR-utskottet för att alla styrelsemedlemmar har en egen 
mail med rätt namn. Detta gäller även övriga, t.ex. medlemmar i projektgrupper som önskar 
ha en egen mail. Vid årsskiftet ansvarar PR-utskottet för att vidarebefordra 
betalningsuppgifter till kassören angående förnyelse av domänen. Information om detta visas 
vid inloggning när förnyelsen är aktuell.  

  

Facebook  

Föreningen har en like-sida, en privat grupp för våra medlemmar samt gruppen ”Boktorget” 
där medlemmarna kan köpa och sälja kurslitteratur mm. PR-utskottet ansvarar för att 
uppdatera dessa med relevant information. En tumregel är att allt som läggs upp på hemsidan 
även läggs ut på Facebook, då på like-sidan samt i den privata gruppen om informationen 
känns relevant. Tänk på att inte gilla egna inlägg på like-sidan som ”Föreningen 
Samhällsvetarna”, utan viktigt är att byta till sin egen användare längst upp. Gällande 
Facebookgruppen ”Boktorget” är den i stort sätt självgående och där sker ingen 
marknadsföring. Det gäller dock att hålla ett öga på den så att ingen obehörig lägger upp 
reklam/spam eller liknande.  

  

Instagram  

PR-utskottet ansvarar för att regelbundet uppdatera instagram med bilder från föreningens 
aktiviteter. Det är endast PR-utskottet som lägger ut bilder, men vid aktiviteter där 
PR-utskottet inte närvarar kan de med fördel ta emot bilder från andra medlemmar och lägga 
upp. Med PR-utskottets godkännande får även andra styrelsemedlemmar lägga upp bilder. 
Samma bildregler gäller som för hemsidan; dvs. samtycke krävs av personerna på bilden för 
publicering. Dessutom får bara bilder som föreningen har upphovsrätt till publiceras. (Bilder 
som tas av PR-utskottet eller annan medlem (i syfte att publiceras) får naturligtvis publiceras).  

  

Fotografering  

Det är PR-utskottet som ansvarar för fotografering under aktiviteter så som gasquer, 
invigningar, pubrundor mm. Om PR-utskottet själv agerar som fotograf eller tar hjälp av 
annan fotograf är upp till PR-utskottet att bestämma. Föreningen har ingen egen kamera utan 
det ansvarar PR-utskottet/fotografen själv för. Mobilkamera fungerar bra men vid gasque och 
liknande används med fördel hellre en kamera av högre kvalitet om möjligt. Att tänka på är att 



försöka hålla en viss standard på bilderna då det många gånger är det som syns utåt och oftast 
representerar föreningen.  

  

 

 

Övrigt  

Som PR-utskott finns ett stort utrymme för kreativitet och nya idéer för att marknadsföra 
föreningen på olika sätt uppskattas. När, var och hur detta görs är i stort sätt upp till 
PR-utskottet själva att bestämma. Då vi är en relativt ung förening behöver vi synas ofta och 
mycket för att växa! Viktigt är dock att i grund och botten tänka på att förmedla föreningens 
budskap och vision på ett snyggt och proffsigt sätt.  

Ordförande i PR-utskottet är röstberättigad på styrelsemötena och förväntas delta på samtliga 
möten. På mötena ska ordförande delge resterande av styrelsen vad som pågår i utskottet. 
Vice ordförande får gärna delta på styrelsemötena men det är inget krav, dock förväntas vice 
närvara då ordförande får förhinder.  


