Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte
2018-01-29
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande kl. 15.37
§2 Mötestekniska val
★ Sekreterare
Cicci M
★ Justerare/rösträknare
Tilda
§3 Tankar efter förra mötet

§4 Rapporter poster
★ Ordförande
Insekt förra veckan. Pratades mycket om hur en startar upp sektionen vid nytt
verksamhetsår. Kårvalet kom upp, valrådet informerar om det på årsmötet.
Fått ett mail från en EMS:are som undrar om de får skapa en egen sektion. Det finns
inga sektioner för enbart masterstudenter och rekommenderas inte direkt av StuFF.
En lösning skulle kunna vara att de skapar något typ av utskott under SKA-sektionen.
De kommer några stycken på årsmötet för att diskutera detta.
Väntar med att skicka ut mail till 3orna om att sektionen inte betalar för
avslutningsceremonin tills nya verksamhetsplanen och budgeten är genomröstad.
★ Kassör
Ej närvarande
Har krånglat med bokföringen, men Jan jobbar på det nu så det förhoppningsvis blir
godkänt tills årsmötet.
★ Informationsansvarig
★ Marknadsföringsansvarig
Inget att rapportera

★ AMO
Ej närvarande
Från AMO-Mötet 25/1
Fler studieplatser i korridorerna.
“En väg in”. Nya studenter, mottagandet av ärenden, inte bolla runt studenter osv.
Cykelställ. Starta dubbelmoduler på Valla.
CAMO-rundor, AMO får följa med, kommer info
Knas med skrivarna, ska kollas upp
Ang. Bomull, kontorfolket flyttar in till TP plan 5 & 6. Hänvisar till Kopparhammaren 7.
Kommer ej komma ersättning av platser, de vill se hur trångt det kan bli… Fråga
kursansvarig om de kan boka grupprum för grupparbeten. Sprid till sektioner att alla
hjälps åt med studieplatser osv och förbereda folk på att det kommer bli trångt.

★ UB
Inget att rapportera
★ Miljöombud
Fick inbjudan till övernattning på Jönköpings universitet med Grön Sektion.
§5 Rapport utskott
★ SKAndal
★ SKAnsen (ej aktivt)
Spotlight (ej aktivt)
§6 Årsmöte 31/1
Mötespresidium blir Izabella och Joakim från StuFF.
Vi har ännu ingen ekonomisk revisor, alla som har blivit tillfrågade har tackat nej. Nya
styrelsen kan i värsta fall välja in en revisor på stormötet.
Cicci P och Lorena fixar fika, kaffe o kaka.
Emelie tar med rollupen
Alla tar hoodies på sig
§7 Ny styrelse:
★ Möte
Nya styrelsen bjuds in på de möten vi har kvar, dock inte nästa möte. Nya styrelsens
första möte med oss blir den 12/2.
★ Kick-in/out med nya/gamla styrelsen
§7 Övriga frågor

★ Hemsidan
Ligger uppe nu på skasektionen.nu, dock en betaversion. Bilder och färger osv ska
ändras. Förväntas vara klar i mars.
★ Cicci P och Lorena ordnar pub på fredag. Alla borde komma mvh Cicci P :)
§8 Nästa möte
★ mån 5/2 15.30

