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Uppdragsbeskrivning:	  PR-‐ansvarig	  
Utrikespolitiska	  Föreningen	  vid	  Umeå	  universitet	  
	  
Antaget	  på	  styrelsemöte:	  2014-‐03-‐31	  
	  
PR-‐ansvarig	  väljs	  in	  i	  styrelsen	  på	  ett	  av	  föreningens	  valårsmöten,	  årsmöten	  eller	  
extra	  årsmöten.	  Följande	  är	  en	  beskrivning	  av	  PR-‐ansvariges	  uppgifter,	  utöver	  de	  
gemensamma	  uppdrag	  och	  plikter	  som	  åligger	  styrelsens	  alla	  ledamöter,	  såsom	  
att	  följa	  stadgar,	  styrdokument,	  mål	  och	  riktlinjer	  som	  styrelsen	  satt	  upp	  -‐	  samt	  
bidra	  till	  det	  gemensamma	  arbetet.	  	  
	  
Det	  åligger	  PR-‐ansvarig	  att…	  
	  

1. Leda,	  delegera	  och	  rekrytera	  till	  existerande	  eller	  nya	  PR-‐kommittéer	  
2. Varje	  vecka	  uppdatera	  föreningens	  sociala	  medier:	  Facebook,	  Instagram	  

och	  Twitter	  med	  ett	  inlägg	  i	  feeden	  
3. Hålla	  god	  kontakt	  med	  program	  avseende	  marknadsföring	  av	  föreläsare	  

så	  rätt	  information	  tillkommer	  PR	  i	  god	  	  
4. Vid	  varje	  evenemang	  eller	  föreläsning	  skapa	  ett	  Facebook-‐evenemang,	  

uppdatera	  hemsidan,	  lägga	  upp	  som	  slides	  i	  Café	  Tornet,	  lägga	  upp	  i	  
UmUs	  kalendarium,	  skicka	  pressmeddelanden	  till	  tidningarna,	  och	  lägga	  
upp	  på	  hemsidan	  -‐	  senast	  två	  veckor	  innan	  

5. Trycka	  affischer	  som	  är	  färdiga	  minst	  en	  vecka	  innan	  föreläsningar	  
6. Pusha	  för	  evenemang	  löpande	  under	  tiden	  fram	  till	  det,	  genom	  

föreningens	  samtliga	  mediekanaler	  
7. Administrera	  och	  skriva	  ett	  nyhetsbrev	  som	  skickas	  ut	  varje	  månad	  
8. Utgifter	  som	  uppkommer	  i	  samband	  med	  PR	  ska	  informeras	  till	  kassör	  i	  

god	  tid.	  	  
9. Vid	  varje	  termins	  början	  skapa	  en	  detaljerad	  budgetplan	  över	  förväntade	  

kostnader	  som	  uppstår	  i	  samband	  med	  PR	  att	  lämnas	  som	  underlag	  för	  
budgetarbete	  till	  kassören	  

10. Fotografera	  vid	  samtliga	  evenemang	  och	  regelbundet	  med	  systemkamera	  	  
11. Fotografera	  styrelsen	  vid	  varje	  verksamhetsårs	  början	  
12. Uppdatera	  hemsidan	  så	  att	  all	  information	  om	  föreningen	  och	  styrelsen	  är	  

aktuell	  
	  
	  

	  
	  
	  


