
  Minnesanteckningar OU5 
  Organisationsutskottet 

1. Bön 
Vi ber Gud som haver tillsammans.  

2. Vilka är här? 
 Ludwig Andersson  
 Madeleine Friberg Ahlm  
 Daniel Kevesäter 
 Stina Scott 

3. Lägesrunda 
Alla mår jättebra. 

4. Information från DS 
Elvira har avgått från styrelsen och därför måste vi besluta om hennes lokalavdelningar. 
Madeleine Friberg Ahlm blir kontaktperson för Ligan. 
Daniel Kevesäter blir kontaktperson för Högalid. 
Ludwig Andersson blir kontaktperson för Västerled.  

5. Policys 
Lite redaktionella ändringar har gjorts. 
Stina kommer att lägga till en GDPR-punkt i kommunikationspolicyn.  
Bettina och Stina har haft ett möte med en av stiftets jurist och han säger att vi inte 
behöver ha ett dataskyddsombud men att det hade varit bra ifall vi gör ett 
informationsdokument angående hur vi jobbar med GDPR och personuppgifter.  

6. Medlemsvård/medlemskontakt 
Vi kommer behöva peppa massor inför utbildningen i medlemssidorna den 10 mars och 
även vi ska anmäla oss.  

7. Kommunikation 
 1. Nyhetsbrev 
 2. Hemsidan 
Bettina hoppas på att få gå en wordpress utbildning tillsammans med Matilda  
 3. Sociala medier 

8. Ledarutbildning 
Stina håller i en ledarutbildning på måndag angående normer och normkritik.  
Vi måste ta tag i ledarutbildningen och försöka komma på bra ideer inför propphelgen.  
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9. Samlingen 
Vi har beslutat att ställa in samlingen den 1a december. Samlingen 2020 beslutade vi att 
äga rum den 7 Mars och 7 november. Vi kommer även att se över konceptet till nästa år.  

10. DÅM 
Arbetet fortgår. 

11. Pride 
Ludwig tar upp att köpa in prideflaggor eftersom att samlingen inte blir av. Ou tycker det 
låter som en bra ide och tar upp det på EU-mötet.  

12. Uppdrag Global 
De har haft ett uppstartsmöte.  
Arbetet fortgår.  

13. Övriga frågor 
Daniel stadgar! 

14. När är nästa möte 
Daniel skapar en doodle för att vi har bestämt att vi ska ha ett OU möte i december. 
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