Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte
170920
§1 Mötets öppnande

§2 Mötestekniska val
❖ Sekreterare
Cicci M
❖ Justerare/rösträknare
Jan
§3 Tankar efter förra mötet

§4 Rapporter poster
❖ Ordförande
Varit på INSEKT-möte. Pratades mycket om mottagningen som generellt fungerat bra. Viktigt
att komma ihåg att LiUs officiella Nolle-P fortsätter en veckan efter att det tagit slut här i
Norrköping.
Vår hemsida kommer att läggas ner. Vi behöver en strategi för hur vi vill göra med vår
hemsida i framtiden. Vi kan få hjälp av StuFFs kommunikatör, men måste hitta webbhotell
och mailklient själva. Marknadsföringsansvarig kollar upp detta lite tills nästa möte (fast alla
kan ju kolla lite).
Meritpoängen kommer att tas bort för styrelse- och utskottsengagemang. Ordförande kan
fortfarande skriva på intyg om att en har varit med i styrelsen.
❖ Kassör
Pratat ihop sig med Anna (SKAndals avhoppande kassör) och Filip (den tänkta nya kassören).
Kom fram till att Anna sitter kvar tills Filip kan väljas in.
Missade kassörsutbildning pga sjuk.
Kassörerna är okej med att det bara är ett swishnummer som sektion och utskott delar på.
❖ Informationsansvarig

❖ Marknadsföringsansvarig
Anmält sig till ett möte som förhoppningsvis blir av den här gången, ska vara
kåröverskridande.

❖ AMO
Missade en AMO-utbildning förra veckan.
Fått en inbjudan till en inspirationsdag den 26/9 som hela styrelsen är bjuden till, mellan
8.30-12. Den som är sugen på att gå kan höra av sig till Lana.
❖ UB
Programråd nästa vecka, 8.30 i Bomull. Cicci M hänger på.
❖ Miljöombud
Haft möte om byteskvällen med de andra sektionerna, det blir den 17/10 på Trappan.
Diskuterar huruvida det även ska vara en pub. Behövs dock personal då, max 2 pers/sektion.
MiP gör ett event där all info kommer finnas.
§5 Rapport utskott
❖ SKAndal
Filip måste officiellt väljas in som kassör av våra medlemmar för att bli godkänd som
administratör av banken.
Planerar sittning, 7/10!!
Lagt upp en budget för höstterminens fester och aktiviteter.
Inbjudan till SKAndals möte tisdag nästa vecka 16-16.30
❖ SKAnsen (ej aktivt)
❖ Spotlight (ej aktivt)
§6 Gå ut i klasser
Ettan: måndag 25/9 8.15-10, vi står med kaffe efteråt. Cicci P kollar upp kaffet.
§7 Nya mästeriet
§8 Arbetsmarknadsdag 20/10
Det går framåt.
§9 Övriga frågor
❖ Sektionernas dag 12/10
Behövs förslag på vad vi kan göra på vår station. Memory. Veganskt fika.
§10 Nästa möte
❖ Ons 27/9 16.00 i Swedbank.

