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Kommunikation 
 

Syfte:  

 Att informera styrelsen om förändringar i PSI:s kommunikationsteam och dess nya 
handlingsplan. 

Avser:  
 Tidigare rapporter on kommunikationer till EB-147 och SC-19.  

Bakgrund: Sedan 2014 har PSI:s kommunikationsavdelning genomgått stora förändringar. Två 
journalister har anställts för att arbeta på regionalkontoren i den interamerikanska regionen, Afrika 
och arabländerna för att stödja kommunikationsteamet på huvudkontoret. På huvudkontoret finns 
en ny praktikant som hjälper till att hantera innehåll för sociala medier. En ny kommunikationschef 
började även arbeta på huvudkontoret i Ferney-Voltaire i januari 2016.  

Diskussion:  

 Översynen av webbplatsen visar att den i dagsläget långt ifrån uppfyller förväntningarna från 

PSI:s medlemsförbund och anställda. En omarbetning av webbplatsen behöver göras omgående.  

 PSI:s närvaro i sociala medier (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr) har ökat avsevärt, även genom 

produktionen av korta filmer. 

 För detta ändamål har kommunikationsteamet på huvudkontoret köpt in en ny kamera (mycket 

lättare, mer användarvänlig och av bättre kvalitet jämfört med den videokamera som PSI använt 

under ett flertal år). Medlemmarna i kommunikationsteamet kommer att kunna ta med 

kameran på resor och dokumentera våra evenemang med både filmer och foton av hög kvalitet. 

 Medlemmar i huvudkontorets kommunikationsteam deltog även i utbildningar om 

filmredigering och kampanjer i sociala medier. 

 Kommunikationsteamet planerar att hålla ett möte under 2016 där även personal från 

regionerna ska delta. 

 Kommunikationsavdelningen kommer även att arbeta på att utveckla en webbsida för 

kartläggning och informationsdelning (där all information om kampen mot privatisering ska 

samlas) och delta i diskussionen om vår egen plattform för webbkampanjer. 

 När det gäller internkommunikationen arbetar kommunikationsavdelningen på att organisera 

om mailinglistor enligt sektor, sakfråga och kommitté. 

Budgetkonsekvenser: Inga. 

Nästa steg: Om dessa aktiviteter genomför kommer PSI:s rykte som en viktig global aktör fortsätta 
växa på ett ännu effektivare sätt. 
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Relaterade dokument:  

 PSI website analysis and statistics (document on display, in English, French and Spanish) 
 


