Dagordning SKA-sektionens styrelsemöte 170227
§1 Mötets öppnande
Jan öppnar mötet
§2 Mötestekniska val
- Sekreterare
Cicci M
-

Justerare/rösträknare
Cicci P

§3 Tankar efter förra mötet

§4 Rapporter poster
- Ordförande
Inte närvarande
-

Kassör
Haft överlämning
Vi har fått in pengar från sektionsavtal, var runt 4200.

-

Informationsansvarig
Har lagt upp alla bilder på fb.
Har missat att lägga upp på hemsidan och insta men gör det ikväll.
Fick mail från kårservice om obetald faktura, men den var redan betalad så det är
lugnt.
Försöker dela saker på fb osv.
Håller på att uppdatera hemsidan till engelska.

-

Marknadsföringsansvarig
21/3 är det första mötet med Näringslivsansvariga.

-

AMO
Trygghetsvandring med kommunen om otrygga platser i staden.

-

UB
Inget att rapportera

-

Miljöombud
Haft överlämning och har kollat på en miljöplan. Utgår till stor del från tidigare år.
Ska sätta upp ett nytt miljömål för varje år, typ ett event eller liknande. Men ingen
stress då miljöplanen ska in i maj. Lorena kollar närmare på detta.

§5 Rapport utskott

-

SKAndal
SKA-sittningen blir inställd pga för få anmälningar. Ska antagligen/förhoppningsvis
göras om till en billigare fulsittning istället.
Skiftet planeras.
Har en fest i maj och en pub 20/4.
Överlämningar har gjorts.

-

SKAnsen
Ingen rapport.

-

SKApligt
De vill inventera sektions-förrådet.
Undrar om sektionen vill ha en dagsaktivitet under Nolle-P, då de tror att fler kommer
på dagen än på kvällen. Typ en lunch/eftermiddagsaktivitet. Kolla om det finns kvar
tygpåsar så kan vi kanske ge ut dessa.
De vill även ha en kopia på nyckeln, vilket nog är lugnt
Har lyckats få bra kontakt med masterstudenterna efter fadderpuben.
Ska börja jaga spons imorgon.
Officiell förfest innan Sektensittningen den 10/3.
Tackfest den 18e mars!

-

Spotlight (vilande)

§6 Signa gruppkontrakt
Det gör vi på kick-offen!
§7 Beslut kring styrelsetröjor
SKA-programmet sponsrar tröjorna med 2000kr.
Det skulle kosta sektionen 800kr att trycka 11 tröjor.
Beslutas: att vi ska beställa styrelsetröjor.
Lorena lägger upp förslag på hur tröjan kan se ut i fb-gruppen så alla kan komma med
synpunkter.
§8 Arbetsgrupper
Pluggfrukost: 23/3 runt 9.00, folk får komma och äta frukost och plugga. Får anmäla om en
vill ha frukost. Kommer komma upp ett fb-event för att se hur många som är intresserade.
Sektionspub: pub med NLSEK. Har inte haft möte men datum är kanske i slutet av mars?
§9 Medlemmar
- Styrelsen och utskotten måste bli medlemmar!!
§10 Övriga frågor
- Cicci P & Anna om om sponsring ICA
ICA spons - inget konto men kan få runt 25% rabatt.

-

Lorena om SKA 20 år
SKA-programmet fyller 20år i år! Ett event kommer antagligen i september/oktober
för att fira detta. En festplaneringskommitté kommer att skapas från programmets
sida, sektionen borde också vara med. Marknadsföringsansvarig och ordförande
kanske borde vara representanter för detta? Diskuteras vidare på nästa möte!

-

Vision som sponsor? Ja/nej?
Inte okej enligt våra stadgar att ha fackföreningar som sponsorer.
Verkar finnas en bra ekonomisk grund att stå på utan Vision, bättre att hitta andra
sponsorer och följa stadgarna.

-

Faddrar & fadderutbildning
Alla i styrelsen som kan borde vara faddrar!
Sektionen behöver inte gå fadderutbildning om vi bara ska ha en lite aktivitet och typ
presentera oss. Dock om vi ska ha någon längre aktivitet med mycket interaktion
men Nollan så måste alla gå.
Gick en fadderutbildning 1 förra året så behöver en inte gå i år.

-

Alla fylla i kontaktupg. till StuFF
Gör detta i fb-gruppen.

-

Kick off 2/3 på Trappan, från 18.00
Sektionen står för mat.

-

Sektionsutbildning 9/3
Ska vi anmäla oss till detta?

§11 Nästa möte
- mån 13/3 15.30

