Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 170522
§1 Mötets öppnande

§2 Mötestekniska val
Sekreterare
Cicci M
Justerare/rösträknare
Jan Ankarbåge
§3 Diskussion med SKAndal, se separat dokument “Inför möte med SKAndal
22/5”

§4 Tobias och Arvid om #SKA20
Har haft ett lunchmöte med arbetsgruppen för evenemanget.
Tanken är att kombinera 20-årsfirandet med arbetsmarknadsdagen, med en större
fest på kvällen. Typ en bankett med en omfattning på runt 70-80 personer.
Budgeten tas från programmet. Tanken är i så fall att det ska vara billigare för
studenter än alumner.
Ett annat förslag är champagnemingel.
Behövs något att locka med? Typ nån artist.
Styrelsen tycker i överlag att det ska fokusera på de som pluggar nu ifall styrelsen
ska vara inkluderade i detta.
Arbetsgruppen behöver ett förslag på datum ifall det kombineras med
arbetsmarknadsdagen, helst en fredag i oktober. Kanske den 20/5?

§5 Tankar efter förra mötet

§6 Rapporter poster
Ordförande
Emelie och Tilda var på insekt och det pratades mycket om Nolle-P och
sektionernas dag.
Har anmält sektionen till Kalas.
Terminsrapporten är inskickad, oklart vilken nivå vi hamnar på.
Ska skriva på ett nytt sektionsavtal.

Kassör
Ska försöka få igång swishen innan Nolle-P, men annars får en privat swish
användas.
Informationsansvarig
Vakant
Marknadsföringsansvarig
Händer inget. Alla möten har ställts in under den här terminen.
AMO
SSG-möte i fredags. Var bara SKA och Socionomerna där. Se mötesprotokollet i
FB-gruppen för mer info.
UB
Varit på UB-möte. Populärvetenskapliga veckan den 18/10 på Campus Valla. För
gymnasieelever. Brukar bara vara TekFak program där, skulle vara bra om fler
program var där, från Norrköping och FilFak. Anmälan i september.
Miljöombud
Ej närvarande
§5 Rapport utskott
SKAndal
Planering och budget inskickad och väntar på godkännande från StuFF.
Nolle-boken är under konstruktion. Kommer även försöka få ut info på engelska till
EMS.
Sektionen kan få en sida i Nolle-boken.
Alla aktiviteter under Nolle-P kommer att vara öppna för även mastersprogrammen.
Bokningsmöte imorgon 23/5. Storpub + filmmys samma vecka som 90-talskravallen.
Vill helst ha en sittning under hösten.
Kan få ärva sittningen på T3, men nuvarande SKAndal vill inte ha något med T3 att
göra. Vill att SKAmlöst bara betalar tillbaka sin spons i så fall.
SKAnsen (ej aktivt)

Spotlight (vilande)

§6 Arbetsgrupp Nolle-P
Arbetsgrupp: Tilda, Cicci M och Cicci P.

Vi ska ha tacokväll på DK.

§10 Övriga frågor
SKA- sommarfest 2/6
Taket och allrummet bokat!
Alla får hjälpas åt att bjuda in sina klasskompisar. Emelie delar eventet i EMS
klassgrupp.
Examensceremonin 10/6
Läget är stabilt, det kommer finnas mat, dryck, talare och SKAndal fixar spex!
Så många som möjligt i styrelsen får gärna vara med och hjälpa till!
Arbetsgrupp för mästeri?
En idé är att annonsera på fb att vi behöver en arbetsgrupp.
Skapa en omröstning där folk får skicka in förslag?
Även höra av oss direkt till personer som verkade intresserade av att styra i detta.
Innan sommaren, typ 1/6, sätter vi deadline på att söka till arbetsgruppen.
Får vi inga svar innan sista mötet den 5/6 tillsätter vi en intern arbetsgrupp.

§11 Nästa möte
Mån 5/6 15.30

