
Dagordning SKA-sektionens styrelsemöte 170213  
  
§1 Mötets öppnande  
  
§2 Mötestekniska val  

- Sekreterare  
Cicci M 
 

- Justerare/rösträknare  
Lana 

  
§3 Tankar efter förra mötet   
  
§4 Rapporter poster  

- Ordförande  
Kassör går med på Insekts-möten 
Vi ska börja vara mer tydliga om att campus är en nötfri zon!! 
 

- Kassör  
Finns inget Spotlight-konto. 
Missade tyvärr ett kassörsmöte, men det var mer bara ett introducerande möte. 
Ska utskottskontona bli ett konto? Det kostar mindre med ett konto, just nu kostar det 
runt 1500 för båda, ca 700 för ett. Kan stänga ner ena kontot. 
 
Beslutas: Ena utskottskontot stängs efter skiftet. 
 

- Informationsansvarig  
Har fått hjälp att översätta hemsidan till engelska. Genomförs snarast.  
Bilder har tagits, ska skrivas ut och sättas upp på anslagstavlan.  
Instakonto har skapats, men har inte gått ut med det än då det inte finns något att 
lägga ut än.  
Presentationer kommer ske både på fb och insta. 
Kontakta Arvid med sådant som känns värt att dela. Vi hjälps åt med att fota osv. 
 

- Marknadsföringsansvarig  
Har inte direkt hänt något än. 
 

- AMO  
Lorena gick på amo-mötet.  
23/2 trygghetsvandring, 18.00 vid trappan. Skicka förslag på otrygga platser i 
Norrköping till amo.  
Studenthälsan kan bokas till event, föreläsningar, lunchyoga osv.  
Kommer en utbildning. 
Nötfrågan togs även upp här. 
 

- UB  
UB-möte. 
Kan fr.o.m. idag nominera till årets pedagog t.o.m. 27/2. 
Ny kursutvärdering ska testat på TekFak. 



Om lärare hotas på KURT kan de få bryta anonymiteten. Studierektor granskar även 
utvärderingar och tar bort kränkande kommentarer. 
 
Hemläxa: Ge exempel på bra studiehandledningar/kursinformation. Kolla upp åsikter 
kring live-streamade föreläsningar.  
 
Lärarmöte 
SKA - En inhyrd föreläsare hos SKA-ettan var mycket missnöjd pga oengagerade 
studenter, Mats Brusman hade fått klagomål som han tog upp på Lisam för att öppna 
för diskussion. Hade sedan tagits upp på ett seminarie där en student tog väldigt illa 
upp. AMO kollar om/hur denna student vill gå vidare med detta.  
Har i överlag öppnat upp diskussion kring föreläsningsmiljö osv.    
 
SVS – vissa kurser ska troligen bli fristående i framtiden. Utbildningen ska även 
förhoppningsvis startas om igen då antagning är stängd nu. Mattias vill göra någon 
typ av undersökning angående SVS för att kolla hur läget ser ut, och ha något att 
skicka till fakulteten. 
 
Lärarledd tid diskuterades. 
 
KURT har lågt deltagande. Kan vi göra något åt detta som sektion? Kolla upp varför 
folk inte fyller i den. Muntlig utvärdering är också ett alternativ. Ett förslag är även att 
lärare bokar datasal där KURT kan fyllas i under lektionstid. UB-gör en intervjustudie 
ang. detta 
 

- Miljöombud  
Har haft överlämning. Börjat kolla på hur en miljöplan kan se ut för oss i år. Ska göra 
handlingsplan innan maj. Allt är under kontroll.   

  
§5 Rapport utskott  

- SKAndal  
Finsittning i mars. Kommer sölja biljetter snart. 
Flyttade fram sin pub till maj. Picknicktema. 
Planerar skifte, SKApligt kommer köra varannan dag på skiftet. 
 

- SKAnsen  
Håller på med överlämningar och planerar skifte. 
 

- SKApligt  
Börjar få sina överlämningar och ska börja med sponssökande. 
Ska ha en pub. 
 

- Spotlight (vilande)  
  
§6 Gruppkontrakt!  
 
Diskussion kring gruppkontraktets punkter, vissa punkter tas bort/ändras. Vi skriver på 
kontraktet nästa möte. 
 
  



§7 Beslut kring styrelsetröjor  
 
Lorena har kollat upp priser, 1100kr för tröjor + 250*11 för tryck = 3850kr.  
Mattias verkar positiv inför spons från programmet, potentiellt runt 2000kr. StuFF sponsrar 
sitt tryck och kanske lite mer typ 500kr? 
 
Vi beslutar om tröjor på nästa möte när vi har mer exakt info om spons, Lorena kollar upp. 
  
§8 Sektionsaktivitet  

- Spika pluggfrukost? Arbetsgruppen börjar planera på onsdag, kollar med kassör hur 
mycket pengar de har att röra sig med.   

  
§9 Medlemmar  

-   Styrelsen och utskotten måste bli medlemmar. Verkar inte som att medlemsavgiften 
tagits bort än? 

  
§10 Övriga frågor  

- Ciccis punkt om sponsring. Sponskonto på ICA Strömmen? Cicci P och Anna går dit 
nästa vecka och fixar detta.  
 

- “Kick off” med styrelsen, förslag? Finns runt 1000kr till detta. Alla vill äta. Storpub på 
Trappan, vi reserverar ett bord och käkar. Omröstning i FB-gruppen om datum. 
 

- Campus Norrköping 20 år, 18/3. Vi ska ha en station anpassad för barn, vi kan få 
cash till aktivitet. Vi spikar aktivitet nästa möte. Ovveparad.   
 

- Aktivitet kring 2:ornas symposium? Sektionen kan hänga där under dagen och bjuda 
på fika osv.  
 

- Fika-policy. Vi avvaktar med beslut tills vi har ICA-konto  
 

- Sektionsutbildning 9/3 i Linköping. ALLA ska med, oavsett om en varit med tidigare. 
Vi kommer få välja bland föreläsningar, det bjuds på mat och gratis buss anordnas 
hem. 
 

- Summa som kan användas utan styrelsebeslut. 
 
Beslutas: om det handlar om max 300kr så kan ordförande och kassör besluta om 
detta utanför möten. 
 

- NLSek vill ha pub med oss! Lorena och Anna tar ansvar för detta.  
 

   
§11 Nästa möte  
Mån 27/2 15.30  
 


