Reglemente för Maskinteknologsektionens Info/PR-utskott
(nuvarande)
Syfte
Stöd åt Info/PR med marknadsföring.
Ansvarighet
Info/PR-utskottet ansvarar för sin verksamhet inför sektionsstyrelsen.
Befogenheter
Att inom ramen för de mål och riktlinjer som utformats tillsammans med sektionsstyrelsen,
genomföra sina uppgifter och åtaganden samt sträva efter fortsatt utveckling.
Sammansättning
Info/PR-utskottet skall bestå av
• Utskottsordförande
Dessutom bör det också finnas:
• Vice ordförande
• Ledamöter
Ordförande
Sektionsmötet utser Info/PR-ansvarig som sitter som utskottet ordförande.
Vice ordförande
Utskottets ordförande bereder vice ordförande som väljs av sektionsstyrelsen. Vice ordförande ska
vara ordföranden behjälplig i praktiskt arbete inom utskottets ramar, men äger inte samma
beslutsrätt och kan inte heller agera ställföreträdare för utskottets ordförande i sektionsstyrelsen.
Ledamöter
Utskottets ordförande ansvarar för att tillsätta ledamöter som hjälper till med Info/PRs arbete.

Reglemente för PRINT, Maskinteknologsektionens Info/PRutskott (nya)
Syfte
Att på ett operativt plan, ge mervärde för medlemmar, genom att arbeta mot att synliggöra
Maskinteknologsektionens verksamhet på ett enhetligt grafiskt sätt. PRINT ska genom sitt samarbete
med subgrupper och utskott, arbeta mot att bevara kunskap inom sektionen samt öka
kommunikationen kring PR. Syftet med PRINT är även att öka samt skapa ett mer kvalitativt
informationsutbyte gentemot Maskinteknologsektionens medlemmar.

Ansvarighet
Info/PR-utskottet ansvarar för sin verksamhet inför sektionsstyrelsen. Ansvarar även för
Maskinteknologsektionens marknadsföring. Underhåll samt utveckling av Maskinteknologsektionens
hemsida.

Befogenheter
Att verka för att öka kommunikationen mellan PR-ansvariga från subgrupper och utskott. Att
tillsammans med subgrupper och utskott främja en trevlig, minnesvärd studietid med levande
material. Material i form av foto och film från event, affischer, biljetter, Facebooksidor med mera. Att
inom ramen för de mål och riktlinjer som utformats tillsammans med sektionsstyrelsen, genomföra
sina uppgifter och åtaganden samt sträva efter fortsatt utveckling av Maskinteknologsektionens
grafiska ansikte.

Sammansättning
Info/PR-utskottet skall bestå av:
• Ordförande PRINT
Dessutom bör det också finnas:
• M&E-ansvarig (Merchandise- och EXPEN-ansvarig)
• Grafikeransvarig
• 2 fotografer
• Filmansvarig
• Webbsidekonsult

Ordförande
Info/PR-ansvarig utses av sektionsmöte till ordförande för PRINT genom att rösta in personen som
ledamot i Maskinteknologsektionens styrelse.

Ledamöter
Utskottets ordförande ansvarar för att tillsätta ledamöter som hjälper till med arbetet i PRINT. Det är
en förutsättning att ledamöterna är tillsatta för att syftet med PRINT skall kunna efterföljas

