
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 171108 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet kl. 16.03 
 
§2 Mötestekniska val 
- Sekreterare 
Cicci M 
 
- Justerare/rösträknare 
 
 
§3 Tankar efter förra mötet 
 
§4 Rapporter poster 
- Ordförande 
Viktigt att alla ger respons på att de fått all info som delas. Räcker med att like:a inlägg osv. 
Vi måste också tänka på att styrelsen utåt sett ska stå bakom de beslut som tas. 
Måndagar 15.30 blir nya mötestiden. Inget möte nästa vecka. 
Vi är inbjudna på möte för alla som är info-/ marknadsföringsansvariga, den 16/11. Lorena 
går! 
Insekt nästa onsdag. 
 
- Kassör 
Har hittat några olika alternativ på bokföringsprogram, kommer välja ut det som verkar 
bäst.   
Filip blir SKAndals kassör efter stormötet, kommer nog gå smidigt med banken denna gång. 
 
- Informationsansvarig 
Har ingen 
 
- Marknadsföringsansvarig 
Har möte ikväll, näringslivsråd med andra sektioner.  
 
- AMO 
Emelie var på AMO-mötet. Det som togs upp var bl.a. att Bomull stängs i mitten av juni 
2018. Kommer byggas ett nytt hus istället, Kopparhammaren 7.  
Finns även ett förslag om att mer studentaktivitet ska flyttas till Trappan. Finns läsplatser i 
Kopparhammaren 2 som inte utnyttjas idag.  
Läxa till nästa AMO-möte: kolla upp vart våra studenter sitter och pluggar.  
Viktigt att tänka på att inte blockera nödutgångar när en säljer biljetter osv. 



Vi är intresserade av att vara med om det anordnas en temadag med bl.a. studenthälsan. 
Trygghetsvandring kommer ske.  
Mer finns i protokollet i drive. 
 
- UB 
Ej närvarande 
 
- Miljöombud 
Har Grön Sektion-möte imorgon 
 
§5 Rapport utskott 
- SKAndal 
Alla är trötta efter förra veckan, men nöjda! 
Filip måste börja kolla över utskottets ekonomi direkt efter han har blivit invald, Jan hjälper 
till.  
 
- SKAnsen (ej aktivt) 
- Spotlight (ej aktivt) 
 
§6  Stormöte 9/11 B42 
Vi behöver inte direkt göra något annat än att dyka upp. Emelie presenterar vår 
verksamhetsberättelse, arbetsgruppen presenterar nya mästeriet, SKAndals 
verksamhetsbesrättelse ska också presenteras 
Vi kommer yrka på att får göra formaliaändringar i stadgarevideringen. 
Lorena kommer att yrka på att göra info och marknadsföring till en post. 
Fika? Jan fixar! 
 
§7 Styrelseansökningar + event 23/11 
- vad säger SKAndal? De är på! 
Vi bjuder in till infolunch + pubhäng, 23/11? Emelie fixar event! 
Hur ska ansökningarna se ut?    
 
§8 Sektionsaktvitet: julbord 
- Arbetsgrupp 
Jan, Cicci M, Jesper, Timmy 
 
- Datum 
Arbetsgruppen kommer med förslag tills nästa möte 
 
§9 Övriga frågor 
- Cicci P om mästeriet 



Vi tar det nästa vecka! 
 

- Tack-för-tack! 8/12. TAGGAAA! 
 

 
§10 Nästa möte 
- mån 20/11 15.30 
 
§11 Mötets avslut 
Ordförande avslutar mötet kl. 16.47 


