
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte  
2017-10-18 
 
§1 Mötets öppnande  
Tilda är ordförande och öppnar mötet 
 
§2 Mötestekniska val  

● Sekreterare  
Cicci M 

 
● Justerare/rösträknare  

Jan 
 
§3 Tankar efter förra mötet  
 
 
§4 Rapporter poster 

● Ordförande  
Ej närvarande. 
Hälsar bra jobbat på sektionernas dag! 
Insekt: engagemangspoängen försvinner från november, StuFF är besvikna över 
detta men ska inte driva vidare frågan. Dock finns det intresse hos andra i Linköping 
att driva detta vidare, vilket stuff stödjer. Finns det intresse här att driva detta 
vidare? Nope.  
StuFF ska börja arbeta mer med alumner, vill någon vara alumnansvarig? Vi väntar 
på mer info kring detta. 
Vi får gärna bjuda in studenthälsan till aktiviteter osv. Ett förslag är också att AMO 
ska börja jobba närmare med studenthälsan.  
Stormöte 9/11 17.00 i B41, mötesprecidie är klart. 
Lunchmöte med nya sektionsmedlemmarna någon gång efter stormötet.  
Paus från styrelsearbete v.43! 
v.44 ska alla ha med ett utkast med en postbeskrivning, det mötet kan bli lite längre 
så alla vet, vi kommer också diskutera förslaget till stadgarevideringen.   

 
● Kassör  

Har möte 19/10. 
Har kollat på bokföringsprogram, vill försöka hitta ett gratisprogram som passar en 
liten sektion som oss. 
Ska prata med Mattias om finansiering av SKA20 vilkor osv. Budgetmässigt står vi 
med som arrangörer på SKA20.   

 



● Informationsansvarig  
 

● Marknadsföringsansvarig  
Hade möte med andra näringslivsansvariga i StuFF. Snackade om olika sätt att hjälpa 
varandra. 
 

● AMO  
Ej närvarande 
Inget att rapportera 
 

● UB  
Ej närvarande. 
Kan fortfarande få poäng för engagemang som är internationellt inriktade.  
Kampanj för masterstudenter av StuFF v. 45.  
 

● Miljöombud  
Byteskvällen gick bra, de kläder som blev kvar skänktes bort.  
Har även hjälpt Emelie och Tobias med stadgarevideringen.  

 
§5 Rapport utskott  

● SKAndal  
Ingen närvarande 
 

● SKAnsen (ej aktivt)  
● Spotlight (ej aktivt)  

 
§6 Arbetsmarknadsdag 20/10  
Vi som sektion ska ha ett bord och rollup. Alla får även väldigt gärna vara där lite innan och 
stanna kvar efter för att hjälpa till att bära osv.  
Vi ses vid färgeriet kl. 10 på fredag, så får vissa gå och handla och vissa bära bord.  
Sektionen bjuder på kakor och godis (max 350kr), StuFF kommer bjuda på kaffe.  
Panelsamtalet har nu 4 deltagare och en moderator. 2 föreläsningar. Lite olika montrar.   
Schema för dagen kommer komma upp i FB-eventet. Ska även skriva ut fysiska program. 
ALLA FÅR PEPPA SIN KLASS ATT KOMMA!! 
 
§7 Övriga frågor  

● Förfest ovveinvigningen 4/11, lokal? vem bokar?  
Vi kör på Jespers korridor på DK som lokal. Vi fixar chips och läsk, står SKAndal för 
detta? Lorena kollar med Lana. 

 



● FINNS TID: börja spåna kring ny styrelse, hur ska vi gå tillväga? sista datum för 
ansökningar osv.? SKAndal börjar med sina ansökningar i slutet av november iallafall. 
Samköra med utskottet på något vis? Kan vara fint att visa att vi samarbetar.  
 

● Julbord? Kan vara rimligt att skapa en arbetsgrupp snart. Alla kan ju fundera på det 
till nästa möte.  
 

● Elin och Adam i SKA-ettan kan vara intresserade av sektionen, vi bjuder in dom till ett 
möte!   
 

 
§8 Nästa möte  

● ons 1/11 16.00 


