Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 2019-03-21

§1 Mötets öppnande
Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 12.16.

§2 Mötestekniska val
Sekreterare: Alexandra
Rösträknare: Adam och Alexandra
Justerare: Karolina och Lovisa

§ Skapligt - Årsmötet
Josefin från Stuff pratade med Skapligt på deras möte. Andra medlemmar som var med på
årsmötet röstade, men missförstånd uppstod ang. att avgående styrelsens röster räknades.
Många visste inte vad ansvarsfrihet innebär. Bättre kommunikation i framtiden. Josefin ska
gå vidare med det med Patrik. Vi ska rösta om ansvarsfrihet igen på nytt, till stormötet med
bokslut och revisor.

Vi kan ändra sättet att rösta, exempelvis skriftligt eller med en app. Det meddelades inte
under årsmötet att man hade möjligheten att föreslå något annat.

§ Skapligt - Nolle-P
Styrelsen ska vara med på Nolle-P torsdag 22 augusti, sektionens dag. Man måste gå
fadder-utbildningen, men man får komma förbi och presentera sig. Man kan slippa gå
utbildning om man kommer under skolaktivitet, t. ex. på uppropet.

Mat på Trappan på torsdagen också om tid finns, bestämma tillsammans. Meddela innan
söndag 24:e mars. Anmälan till fadderutbildning öppnar 3:e april - 18:e april, 1 utbildning i
Norrköping 13:e maj 13.00-21.00.

Skapligt ska skicka lista på aktiviteter så att vi får se om vi kan vara med på aktiviteter.

§ Skapligt - Stass
Hadeer har pratat med Stuff, vi måste rösta om det på stormötet och i maj. Medlemsmöte
innan stormöte, för att beslutet ska gå igenom. Festeristgeneralerna måste godkänna. Skicka
motion med bild som vi kan visa på stormötet den 28:e maj.

§ Skapligt tygpåsar
Vill fixa tygpåsar till hösten. Vill gå till Mathias, men Karl Bertil Johnsson-loggan måste vara
med då. Styrelsen vill satsa på ryggsäckar, men vi kan samarbeta om tygpåsar. Osäkerhet
kring budget. Avvakta två veckor, vi ska kolla hur det blir med ryggsäckar. Ska skicka en
prototyp.

§ Symposium
Inbjudna att komma till 2:ornas symposium 28 mars kl 9.00 i K3.

§ Program-möte
Eddie var med på möte med alla kursansvariga om hur det går med studieresultat. 1:an tycker
att det är dålig stämning i klassen. Grupparbeten är orsaken till dålig stämning, dåliga på att
samarbeta. Nivå på seminarium är inte hög och lärares kompetens varierar, man vill ha mer
krav. Många har redan pratat med Mats.

Inträdesbiljett med bättre kontroll från seminarieledarnas sida. Onödiga uppgifter inför stora
folkhems-uppgiften. Eddie och Mirka arbetar med grupprocesser, en representant från varje
årskurs. Skapligt är medvetna om orsakerna bakom den dåliga stämningen, och erkänner att
det blivit missförstånd och fel i klassen redan från början. Är inte så bra på att tackla problem
som uppstår. Grupparbeten har gjort saken värre.

Förslag:
-

Man gör en workshop där man får träna på moment tillsammans, kopplat till
utbildningen där alla.

-

Man kan jobba med det under Nolle-P pga en viktig första period där mycket av allt
drama hände. Jobba aktivt med nya ettor för att undvika samma sak.

-

Göra en enkät som man tror många skulle uppskatta att svara på, om grupprocesser.
Utskrivet på papper och komma till klassen så att alla svarar.

Vi kan ha ett möte tillsammans med ettorna. Karolina, Lovisa och Morteza vill vara med.

----------------------------------------------------------------------------------------------

§ Lägesrunda
Eddie - Har varit på programmöte, sektionsutbildning, FORSA.
Karolina - Har fått meddelande av Emelie ang. överlämning.
Adam - AMO-posten, möte längre fram. Har sökt fadder.
Mikael - Diskussion med Timmy om miljöombudsposten. Har sökt fadder.
Hedda - Möte med Emma från Stuff.
Lovisa - Sektionsutbildning
Morteza - Sektionsutbildning. Medlem i Skapligt
Lydia - Möte med Emma från Stuff.
Hadeer - Möte med Stuff, har bokat möte med Mats och Mathias om SU-projekt och
arbetsmarknads-veckan.

§ Regler för styrelsen (igen)
-

Vi börjar alltid kvart över. Man är inte sen.

-

Inga mobiler, förutom kalender eller liknande.

-

Sittplatser, ettor bredvid tvåor.

-

30-dagars uppsägningstid.

-

Kontrakt - så att alla är med på skriftligt avtal. Kan diskuteras, alt. muntligt avtal.

-

Fika-vecka. Hadeer ska lägga upp lista i fb-gruppen.

§ Enkät om sektionsutbildningen

§ Stuff och masterprogram
Vi meddelade Stuff att det är orimligt, vi behöver inte ha något sådant samarbete.

§ EMS utskott
EMS har skapat ett eget utskott. Någon ska följa med på möte med dem.

§ Röstningsapp
Kognitionsvetenskapsprogrammet har skapat en röstningsapp, man får tillgång till det för
250:- för en period (dvs en vecka). 10/10 röstar nej.

§ Fotografering
Bestämma datum senare. Uppdatera hemsidan och Facebook.
Jeans-tema: 9 av 11 röstade för.
Alternativt ta upp detta på nästa möte pga vi saknar Fredrik och Mirka.

§ Nästa möte 27/03
Kl. 15.15.

§ Påskaktivitet
10 april efter 16.00. Leta efter godis-ägg i källaren, prata med vaktis.

§ Eddie och Adams aktivitet i maj
Dyrt med middag på trappan. För att stärka gemenskap, exempelvis 5-kamp eller quiz.
Pluggbrunch utomhus. Bestämmer nästa möte.

§ Postfack
En ansvarig måste gå en gång i veckan till vårt postfack, ovanför Swedbank. Elin och Lydia
(och Hadeer).

§ Hoodies
Har inte hittat inom vår budget. Alt. T-shirtar. Profilpartners, alla hoodies ligger över 100
kronor. Alternativt H&H.

§ Enkät

En enkät för intresse för ryggsäckar, då måste bild finnas med så att alla får se en prototyp.
Helst med dragkedja, Hadeer har hittat en jättefin. Man kan även göra en poll på instagram,
fick bra respons. Elin ska göra intressekoll på instagram tills nästa vecka.

§ Spons
Söka spons till eventuella väskor, skicka mejl och ringa. Unitalent, Stuff etc. Två stycken
ansvariga: Elin och Lovisa (Hadeer).

§ Arbetsmarknadsdag/vecka
Nytt förslag är att göra en arbetsmarknadsvecka där vi går på studiebesök till olika
arbetsgivare, i grupper och ser på hur de arbetar, olika veckodagar och olika arbetsplatser. På
fredagen ett seminarium eller samtal där man kan ta upp frågor ang. arbetsmarknad. Sedan på
kvällen en riktig arbetsmarknadsmässa med mingel. Om EMS är med blir det svårt. Vi kan
fråga arbetsgivare om de kan hålla tal på engelska.

§ Ansvarig för arbetsmarknadsdag
Att någon är ansvarig för att alla tar kontakt med personer och har lite koll. Karolin kan tänka
sig om Hadeer ger info snarast. Vi ska börja formulera mejl och inbjudningar snarast, ska
helst tas upp till nästa möte.

§ Stormöte
28 maj 17.15.

§ Bokmässa + Avslutningsaktivitet
Ska helst vara i början av juni, då treorna har lämnat in sina examensarbeten, men fungerar
inte då. Skulle kunna vara samtidigt som aktivitet den 3:e juni.

§ Studentorkester-festivalen
I Linköping, 9-11 maj, vi får biljetter om vi hjälper till att bygga upp osv. Känns orelevant.

§ Märke
Veckan innan skolan börjar. Stuff tar kontakt?

§ Nolle-P
Vad vill vi göra på vår dag? Mikael ska säga våra miljömål, passar bra på nolle-p. Bjuda på
lunch/pizza, eller gå tillsammans till Trappan med Skam. Vi kommer på något eget innan
middagen. 22 augusti.

Avslutat möte 15.03

