
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 170327  
  
§1 Mötets öppnande  
 
  
§2 Mötestekniska val  

- Sekreterare  
Cicci M 
 

- Justerare/rösträknare  
Jan 

  
§3 Tankar efter förra mötet   
 
 
  
§4 Rapporter poster  

- Ordförande  
Inte så mycket att rapportera, men är väldigt nöjd med senaste aktiviteterna! 
Vi borde ta nya bilder när vi har på tröjorna, innan april är slut! Ta bilderna nästa 
möte? 
Insekt nästa vecka. 
 

- Kassör  
Gick igenom nollep budget under kassörsmötet. 
Ska vi ha föreingsswish? Kostar ju lite, men är tydligen billigare om en skaffar det 
2017. Får 5 nummer. Dela kostnaden mellan styrelsen och SKAndal?  
 
SKAnsen/SKAndal behöver pengar till skiftet? Kolla exakt vilken summa det handlar 
om. 
 

- Informationsansvarig  
 

- Marknadsföringsansvarig  
Mötet blev inställt.  
 

- AMO  
Jesper var på mötet. Bomull försvinner 2018. Pågår undersökningar om vart 
lärarna/studenterna ska ta vägen istället. Kan komma med synpunkter om detta i 
studentundersökningen.    
 
- UB  
Var på lärarmötet. SKA ska ha tre kurser på engelska under utbildningen, samt minst 
ett engelskamoment under varje kurs, antagligen med början nu i höst. 
Hållbar utveckling ska bli en del av programmet, både gällande miljö och socialt. 
Bryman ska ersättas!  
Diskuterades kring grupparbeten osv 
Programmets facebooksida diskuterades då den är ganska inaktiv. Fick frågan om 



sektionen ville ta ansvar för den, men det känns inte rimligt.    
 

- Miljöombud  
 

  
§5 Rapport utskott  

- SKAndal  
 
 

- SKAnsen  
 
 

- SKApligt  
Skickar in grovbudget idag. 
Jobbade på Trappan i lördags, det gick bra! Ska även jobba på tömningskravallen. 
Jobbade även sitt första pass på Studentfiket idag. 
Två avhopp, Emilia och Josefin, så nu är de 10 personer. 
Utskottsrepresentant i sektionen?  
Ska gyckla på sektionspuben, det blir kul! 
Tackskifte? 
 

- Spotlight (vilande)  
 
 

§6 Samarbetet i styrelsen  
Viktigt att komma ihåg att vi ska hjälpas åt med alla aktiviteter i styrelsen! 
  
§7 Event Studentundersökningen  
Finns tårta och pengar i potten för de som har högst svarsfrekvens på undersökningen.  
Mellan 11.45-13.15 i Täppan den 5e?  
Vi kan få material, fika och 500kr av StuFF till detta! 
Pågår till 20e april. 
 
Ett andra event som riktar sig till EMS. 
  
§8 Marknadsföring SKA  
Gymnasieskolor. Hagagymnasiet har sagt att vi får komma dit om vi kommer på förslag på datum, 
Folkunga sa kanske, men vi ska komma med förslag på datum här också. 06/04 är tanken. 
Ansökan stänger 15 april så detta måste ske snart i så fall!  
Finns både roll-up och broschyrer.  
Jesper kollar om det funkar nästa vecka eller veckan efter. (Folkkunga) 
  
§9 Medlemmar  

- Styrelsen och utskotten måste bli medlemmar → inga ursäkter!!  
 

  



§10 Övriga frågor  
- Sponsring Vision  

Beslut om detta togs på förra mötet. Men behöver förtydligas i nästa 
stadgarevidering huruvida det är ok med spons från fackförbund eller inte.  
 

- Sektionspub 29/3  
Styrelsen bör vara med från kl 17 och förbereda.  
 

- Symposium 30/3  
Programmet fixar fika, men vi kan vara där med vår roll-up och bjuda på godis. 
 

- SKA 20 år, 2-3 studenter  
SKA 20år. Mattias vill ha studenter som är med och planerar. Kommer ske i höst. Vi 
kollar intresse i 1an och 2an. 
 

- Fadderutbildning 4/5  
 

- Avslutningscermonin 
Behövs en till person i arbetsgruppen, Cicci P går med.  
10e juni?  
SKAndal gycklar. 
Anna och Cicci M kollar med 3an vad som finns för önskemål. 
 

  
§11 Nästa möte  
 - mån 10/4 15.30  


