Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 171101
§1 Mötets öppnande
§2 Mötestekniska val
- Sekreterare - Lorena
- Justerare/rösträknare - Jan
§3 Tankar efter förra mötet
- Masterkampanjen - Cicci skulle meddela om vi är intresserade. Ingen av oss som var
där verkade jätteintresserade. Emelie har fått mail från Bella på StuFF, och de vill att
vi ska vara med och visa upp oss på lunchen i kåkenhus.
- StuFF undrade även om vi är intresserade av att jobba med alumner. Det ligger nog
egentligen mer på nästa års styrelse.
§4 Rapporter poster
- Ordförande: Har varit på INSEKT, där temat var kommunikation, vi kommer ta det vid ett
senare tillfälle. Ska gå igenom lite saker med Olle och Timmy i nästa vecka för att sätta in
dom i arbetet lite mer.
- Kassör: Fakturan för SKA20 har kommit, det var dyrt, 22145 kr. Vill ha in alla kvitton från
arbetsmarknadsdagen.
Har kollat lite på bokföringsprogram.
- Informationsansvarig
HAR INGEN.
- Marknadsföringsansvarig: Har möte om några veckor, med ISV. Har även en del möten
med en blandning av näringslivsansvariga, lite med StuFF.
- AMO: Lana är ej här, har inget nytt att meddela.
- UB: Ingenting. Möte nästa vecka på onsdag, programråd 8:30. Katastrof-tidigt.
- Miljöombud : Har inte hänt så mycket, har möte nästa vecka med GS. Gjort
postbeskrivning och utvärderat lite av posten.
§5 Rapport utskott
- SKAndal: Har 90-talsveckan, allt är på banan. Ovveinvigning på lördag. Ska välja in Filip
som kassör på stormötet är planen.
- SKAnsen (ej aktivt)
- Spotlight (ej aktivt)
§6 Kort utvärdering av arbetsmarknadsdagen 20/10
Väldigt lite folk där, men gick ändå okej.
Verkade uppskattat av de som var där. Hade varit kul med en större mässa. Föreläsningarna
var bra. Vi har en bra grund till nästa år med tanke på alumniundersökningen. Ta hjälp av
programmet och StuFF nästa år, för de vill hjälpa till. Vad är SKA? - Kort info som kan

användas till att skicka ut till företag. Flytta datum för att underlätta kontakt? - På våren
rekommenderas.
§7 Söka ny styrelse
SKAndal vill samköra ansökningen.
Hur tänker vi? Info/sökkväll - Kanske en pub, eller lunchmöte?
Infolunch 23/11, sen pub på kvällen för de som vill. Googledocs sökformulär, gemensamt för
styrelse och utskott.
§8 Stadgerevidering
Fackligt obundet? - Vad tycker vi? I den nya stadgerevideringen är det väldigt förtydligat att
inget samarbete får ske alls. Lite olika åsikter.
Om någon vill ändra något så får vi yrka på stormötet.
Lite stavningsändringar, Lorena korrekturläser.
Postbeskrivningar till SU projekt ska vara klara innan jul: 4-10 december, V.49
Lorena lägger ut en mall, så alla typ ser likadana ut.
§9 Övriga frågor
- byta mötesdag?
Måndag eller onsdag, oklart. Vi gör en omröstning i FB-gruppen. Nästa möte blir onsdag 1617.
- förfest ovveinvigningen 4/11
- Lorena och Cicci-P gör charader
- Lorena kollar med Lana om boombox
Cicci och Cicci köper saker
§10 Nästa möte
- ons 8/11 16.00

