Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte
2017-09-27
§1 Mötets öppnande
§2 Mötestekniska val
★ Sekreterare
Cicci M
★ Justerare/rösträknare
Cicci P
§3 Tankar efter förra mötet

§4 Rapporter post
★ Ordförande
Varit på möte om sektionernas dag.
Fick fråga om vi kan jobba på lärarnas sittning 27/10 så de jobbar på SKA20. Emelie, Tilda,
Cicci M, Jesper, Jan, Arvid och Tobias jobbar.
Emelie och Tilda var på möte med SKAndal. Nolle-P utvärderades, de hade önskat att
styrelsen skulle vara en större del på Nolle-P, som faddrar osv. Något att föra vidare till nästa
styrelse, att ta en större roll.
SKAndal kommer inte vara med på Sektionernas dag.
★ Kassör
Inget att rapportera
★ Informationsansvarig
★ Marknadsföringsansvarig
Ej närvarande
Arbetsmarknadsdagen ska läggas in i schemat.
Ordförande och marknadsföringsansvarig är inbjudna till event som anordnas av kommunen
i oktober. Aktörsträff med Liu Innovations.
★ AMO
Inget att rapportera
★ UB
Sara Ahlstedt och Eva Bolander är sjukskrivna.
För låg närvaro på föreläsningar i ettan och tvåan.
Ska göra en utredning för att kunna koppla ett nytt masterprogram till SKA.

★ Miljöombud
Bytesdagen 17/10, FB-event kommer på fredag. MiP-sektionen drar fortfarande i detta. Kan
hända att två från sektionen måste jobba på Trappan om pub/kök ska vara öppet.
§5 Rapport utskott
★ SKAndal
De har mycket på gång, men det är under kontroll.
★ SKAnsen (ej aktivt)
★ Spotlight (ej aktivt)
§6 Gå ut i klasser
EMS1 - 2/10, 13.15, B342
SKA2 - 3/10, 10.15, TP56
SKA3 - 4/10, 10.15, B41
§7 Nya mästeriet
Vi behöver inte rösta igenom det nya förslaget igen, det som arbetsgruppen/styrelsen kommer fram
till gäller, vi sköter det hela internt. Vi måste dock rösta igenom nya stadgar på stormöte gällande
namn och att vi nu har ett mästeri. Men till årsmötet måste vi ha färdigt policydokument och
stadgar. Cicci P och Lana ska gå igenom detta i veckan.
§8 Stormöte
★ Bestämma datum!
Torsdag den 9/11 17.15
Kallelse måste ut senast 9/10

§9 Arbetsmarknadsdag 20/10
Väntar på svar från kommunerna, men i överlag ganska lugnt. Deadline på att alla medverkande
aktörer ska vara klara den 8/10.
§10 Övriga frågor
★ Sektionernas dag 12/10
Affisher är uppe. Vi kör på laminerat memory. MT har föreslagit att vi bakar veganska och
glutenfria kärleksmums och bjuder på. Vi har 280kr att baka för isf. Cicci P och Lorena frågar
om vi får låna Trappans kök till bakning.
Vi säljer märken åt skandal också på kvällen. Vi eller MT måste fixa en person som jobbar på
puben, 17-02. En idé är att vi fixar all bakning om MT ordnar en person som jobbar.
★ Ovvar. Ska EMS ha samma ovvar som vi, fast med andra revärer.
Röstas igenom att EMS har orangea ovvar med vita revärer.

§11 Nästa möte
★ Ons 4/10 16.00

