
Mötesprotokoll styrelsemöte 170410  
  
§1 Mötets öppnande  
  
§2 Mötestekniska val  

- Sekreterare  
Cecilia M 
 

- Justerare/rösträknare  
Anna 

  
§3 Inval av ny styrelsemedlem  
  
Förslag: att välja in Matilda Törneke som vice-ordförande, och så delar ordförande och 
vice-ordförande på infoposten.  
 
Beslut: Röstas igenom  
 
§4 Rapport utskott  

- SKAndal  
20/4 Picknickpub  
 

- SKAnsen  
 

- SKApligt  
Skickat ut länk om fadderanmälan. Viktigt att alla anmäler sig. Lite oklart hur 
anmälan går till? Måste kolla upp detta närmare! 
 

- Spotlight (vilande)  
  
§5 Diskussion kring utskottens skifte med representanter ifrån SKAndal resp. SKAnsen  
 
SKAnsen ligger back ekonomiskt och SKAndal har pengar men vill kunna lämna över 
pengar till nästa utskott. Pengarna kommer inte gå till alkohol, utan till material, mat och 
alkoholfri dricka. 
 
Sektionen kan eventuellt gå in med max 700kr till skiftet, men måste veta exakt vad 
pengarna ska gå till i så fall, de får INTE gå till alkohol (eller straff?).  
 
Diskuterar huruvida SKAndal och SKAnsen kan slå ihop sin budget inför skiftet.  
 
Förslag: extrainsatt möte nästa vecka där styrelsen röstar kring detta, då vi fått in mer 
exakta budgetar för skiftet från utskottet.  
  
§6 Tankar efter förra mötet   



  
§7 Rapporter poster  

- Ordförande  
Insekt förra veckan. Pratade mycket kring skiftet.  
Har fått en utvärdering om sektionsutbildningen som vi måste göra.  
Fick mail om att vi borde vara med på stora bokningsmötet på Trappan om vi vill 
boka in datum för aktivitet.  
Trappan fullbokat när vi vill ha examensceremonin. Ska undersöka andra lokaler 
på campus, kanske färgeriet. 
Skicka ut mail med lite viktig info + påminna om våra sociala medier.  
 

- Kassör  
Förslag: att skaffa företagsswish till sektionen och utskotten. 
Beslut: röstas igenom 

 
- Informationsansvarig  

 
- Marknadsföringsansvarig  

Vi var på Hagagymnasiet, delade ut alla broschyrer, en elev verkade pepp på SKA i 
alla fall! 
 

- AMO  
Missade senaste mötet.  
 

- UB  
Pratade lite kring projektet på senaste UB-mötet, de tyckte det verkade bra.  
Stadgarevidering och policydokument till alla poster.  
 

- Miljöombud  
Varit på Grön sektion-möte och utbildning (som var mycket bristfällig). Ska göra 
en miljöplan som ska in 1/5, ska granskas av Miljövetarsektionen. Behöver lägga 
till ett nytt miljömål, förslag är att vara med på bytesdagen i höst med flera andra 
sektioner.   

  
§8 Stormöte  

- Spika datum  
10/5 16.00 
Ska lyfta policydokument, lite fokus på utskott.  
 

- Revisor  
Måste väljas in på stormötet.  
Vi måste vara ärliga och transparenta med att det skett ett misstag och att ingen 
revisor fanns förra året.  
Tobias Holmberg är ett förslag, men han är sektionsmedlem så det kan bli 
problematiskt, men så länge han röstas igenom är det ok. 



Lorena kollar med någon annan först!  
 
Förslag: Rösta in kassören från NLSek som vår revisor. 
Beslut: röstas igenom. 

  
§9 Medlemsrekryteringsevent StuFF  
Vi måste ha ett event där personer kan bli medlemmar, måste ha med en dator eller 
platta så de kan bli medlemmar på plats. Stå utanför ett klassrum i pausen och bjuda på 
kaffe? Typ hos EMS?  
  
§10 Gå ut i klasser  
Vi måste gå ut i klasserna en gång per termin, alltså måste vi göra detta snart! 
Vi behöver inte gå till SKA-trean eller SVS-tvåan.  
Skulle kunna göra det i samband med Studentundersökningen samt pusha för stormötet. 
Mål att göra detta v.16  
  
§11 Övriga frågor  

- Möte med SKApligt (efter skiftet) ? 
 

- Studentundersökningen. Locka med tårta och pengarpott på 8000kr som delas 
mellan de sektioner som får över 45% deltagande. Alla delar med sina klasser. 
 

- SKA-sektionen på Pride Norrköping?  
Arbetsgrupp: Anna, Cicci M,  
Maila om at vi går som sektion, göra event, fixa musik?  
 

- Projektgrupp SKA 20 år, 2-3 studenter  
 

- Fadderutbildning 4/5  
 

- Utvärdering om sektionsutbildning 
 

  
§11 Nästa möte  
 - mån 24/4 15.30  


