Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 171213
§1 Mötets öppnande
§2 Mötestekniska val
Sekreterare
Cicci M
Justerare/rösträknare
Jan
§3 Tankar efter förra mötet
§4 Rapporter poster
Ordförande
Var på möte igår angående sexismen inom utskott osv. Tyckte det var bra. Fokus låg på att
utskotten måste kunna stå för allt de gör. Ingen kommer förbjuda något, men fokus måste
vara på inkludering och trygghet för alla på aktiviteter. Måste bli en tydligare dialog mellan
sektioner och universitetsledning. Förslag om möte en gång per år.
Angående media - finns en kommunikationsdirektör vi kan vända oss till om journalister
skulle höra av sig.
Mer anteckningar från mötet finns i Driven
Tilda går på Insekt imorgon om hon är frisk
Kassör
Ska fakturera StuFF innan helgen.
Vi har fått in alla pengar från SKA20. Saknas typ 1400 från SKAndals kassa, men ska kolla upp
det med Filip.
Informationsansvarig
Marknadsföringsansvarig

AMO
AMO-möte imorgon 17.15 på Trappan, men kan inte gå. Jesper går istället.
Vart kommer vårt förråd och infotavla finnas när Bomull försvinner?
UB
Miljöombud

§5 Rapport utskott
SKAndal
Intervjuer imorgon. 7 personer har sökt.
SKAnsen (ej aktivt)
Spotlight (ej aktivt)
§6 Ansökningar till styrelsen
mejla alla?
6 personer har sökt nya styrelsen, men vi saknar främst en kassör. Möjligt att ha samma
kassör i styrelsen och mäseriet.
Kontakta alla klasser en gång till via mejl och säga att det är sista chansen nu. Gå ut i ettan
på måndag. Lägger också ut igen på FB och Insta.
§7 Årsmöte
Sätta datum. Preliminär kallelse måste ut 4 veckor innan mötet. Handlingar ska ut 2 veckor
innan.
Årsmötet blir onsdag 31/1 kl 17.00
Emelie skickar ut preliminär kallelse senast 31/12.
Handlingar och verksamhetsberättelse måste ut två veckor innan, senast 17/1.
§8 Övriga frågor
Alla skickar in sina postbeskrivningar i driven senast på fredag 15/12! Lorena skriver ihop
SU-projektet.
§9 Nästa möte
mån 15/1 2018 15.00, alla får vara beredda på att det blir ett långt möte pga måste skriva
ihop verksamhetsplan, budget, övriga handlingar osv.

