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Motion 

Adobe CC premunationsplan 

Inledning 
 

Sektionens behov att skapa tygmärken och grafiskt material är stort. I dagens 

läge måste medlemmarna själv betala för program eller införskaffade 

’’crackade’’ program. Det ska vara lätt att vilja engagera sig inom 

kommunikation och grafiskt material inom sektionen! Sektionen borde därför 

tillgodose behovet att införskaffa rätt sorts program så vi kan fortsätta vara 

kreativa. Följande program anser jag behövliga: 

 

• Adobes Illustrator (Ai) är essentiellt för att kunna designa t.ex. 

tygmärken, illustrationer och liknande grafiskt material. 

• Adobes Photoshop (PS) eller Lightroom (Li) är essentiellt för att 

redigera foton, samt tygmärken och grafik om man prefererar PS framför 

Ai.  

• Adobes After Effects (Ae) är essentiellt för att skapa/redigera 

videomaterial. 

• Adobes InDesign (Id) är exceptionellt bra program för att skriva/redigera 

text. 

•  

Dessa program ingår i en Creative Cloud premunationsplan plus en väldigt 

massa fler program. Student planen kostar 195 kr* /månad, och avtalas för en 

årspremunation och programmen kan användas upp till 3 enheter åt gången. 

Det är enkelt att styra vilka enheter som har licensen och kan bytas mellan 

flera personer. 
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Länk till Premunationsplanen: 

https://www.adobe.com/se/creativecloud/buy/students.html?promoid=PQ7SQC

MS&mv=other 

 

Finns även fler planer så som: 

651 kr/månad för företag för hela Adobe CC, 287kr /månad för företag för 

ETT program. 

 

*Av personlig erfarenhet så har jag märkt att priset ibland stiger för 

varje nytt premunationsår. Detta står även i Adobes avtal. Jag har haft 

en premunationsplan i ca 4 år, och min månadskostnad är nu 300kr. 

Höjningen skulle kunna undvikas om man ¨byter¨ person som står på 

avtalet, alltså skapar en ny premunationsplan. 

Förslag till beslut 

Med bakgrund till ovanstående föreslås: 

Att köpa en Adobe CC premunationsplan så att sektionens 

medlemmar kan tillverka tygmärken, grafiskt material m.m. 
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