Mötesprotokoll SKA-sektionens

styrelsemöte 170823

§1 Mötets öppnande
§2 Mötestekniska val
-

Sekreterare

-

Justerare/rösträknare
Jan

§3 Tankar efter förra mötet

§4 Rapporter poster
-

Ordförande
Varit på terminens första insektmöte.
Har en ny sektionskoordinator som verkar bra och organiserad.
Jätteviktigt att alla sektionsaktiva blir medlemma i StuFF och sektionen inför nya terminen.
MiP vill ordna en klädbytardag med oss.
Studentsamordnare för Norrköpings kommun vill träffa ordförande och näringslivsansvarig
och prata om våra mål samt samarbeten, v. 36 eller v.37.

-

Kassör
Inget Swishnummer än, använder Jans nr så länge. Men förhoppningsvis är det fixat till nästa
vecka.
Har nära kontakt med SKAndals kassör nu under Nolle-P.
Vi har blivit tillfrågade att sälja biljetter till SKA 20. Kan vara bra om vi har ytterligare ett
swishnummer till dess så sektionen och SKAndal har ett varsitt.

-

Informationsansvarig
Vi får inte längre kommunicera ut att campus är en nötfri zon då detta inte kan garanteras.

-

Marknadsföringsansvarig
Jobbar på med arbetsmarknadsdagen.

-

AMO
Inget att rapportera

-

UB
Cicci P är nu själv på posten, så vi behöver en till UB.

-

Miljöombud
Inget att rapportera

§5 Rapport utskott
-

SKAndal
Ingen närvarande

-

SKAnsen (ej aktivt)

-

Spotlight (vilande)

§7 Nolle-p
SKAndal har inte inkluderat EMS i mottagningen än så länge.
De verkar dock ha träffat EMS-nollan nu, men det är tråkigt att de inte blev inkluderade från början.
Vi har fått mottagningsstöd för EMS från StuFF så EMS måste inkluderas, tex genom att översätta all
info till engelska, bjuda in dem till evenemang osv.
Informationen om Sektionskvällen under Nolle-P kommer att vara tillgänglig på engelska så att även
EMS-nollan kan komma!
Under sektionskvällen är tanken att alla ska presentera sig själv och sin post och varför det är
superkul att vara engagerad!!
§8 Kick-off
Tanken är att styrelsen ses och käkar (till självbekostnadspris) och hänger. Finns en poll i fb-gruppen
där en kan välja vilket datum som passar. Vore kul om så många som möjligt kunde prioritera detta!
:D:D
§9 Arbetsmarknadsdag
Har en lista på personer som ska kontaktas.
Fler montrar och mer mingel i år. Men även föreläsningar och panelsamtal.
Ska skapas affisher, Cicci P ansvarar för dessa. Kolla om programmet kan sponsra ex. affisher.
Färgeriet spikat som lokal.
Kolla om ICA kan sponsra med mat/fika.
Trycka på att organisationer osv inte är där för att värva medlemmar!
Sektionen ska ha en monter så det behövs att några står där hela tiden.
§10 Övriga frågor
PUB!? Typ ganska snart, början av oktober? 12e? Gärna tillsammans med en annan sektion.
Arbetsgrupp: Cicci M, Emelie, +Lorena eller Cicci P??
§11 Nästa möte
- ons 30/8 15.30

