
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 02/04/2019 

 

§1 Mötets öppnande  

Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 11:32 
 
§2 Mötestekniska val  
Sekreterare: Lovisa 
 
Justerare: Elin och Lydia,  
Rösträknare: Adam och Karolina 
 

§2 Lägesrunda:  

Hedda: UB-möte 

Elin: ingenting att rapportera  

Lydia: UB-möte 

Mikael: pratat med Timmy, möte imorgon (03/04) 

Adam: möte tillsammans med Fredrik  

Lovisa: ingenting att rapportera 

Fredrik: möte tillsammans med Adam.  

Karolina: överlämnande av kassörposten nästan klar. Gått igenom punkter.  

Eddie: insektmöte med Hadeer  

Hadeer: insektmöte med Eddie  

 

§3 Postfacket 

Ansvariga ska kolla en gång i veckan. Finns vid Swedbank  

 

§4 Styrelsens dag med ettorna under Nolle-p 

Ingen från styrelsen får vara med om man inte är utbildad fadder. Vi får endast besöka de i 
klassen (under skoltid). Redan utbildade faddrar får vara med. Skapligt har bestämt att inte ha 
middag på trappan (så vår kvällsaktivitet försvinner)  

 

§5 Budget (?) 



Vi får pengar på A-nivå och inte C-nivå som önskat. Vi har inte fått någon förklaring till 
varför. Hadeer ska maila banken och försöka få reda på varför.  

§6 Symposiet och arbetsmarknadsveckan  

En Björn (?) var positiv till att ta emot oss under en arbetsmarknadsvecka. Björn (?) vill dock 
att vi ska skriva något sorts infobrev om SKA och varför de bör ta emot oss. Alla i styrelsen 
ska försöka börja skriva ett mail och presentera under nästa vecka.  

 

§7 Loggan (Karl-Bertil Jonsson) på våra kläder  

Mathias Martinsson anser att vi bör kontakta skaparen av Karl-Bertil Johnson för att fråga om 
vi får göra justeringar på loggan med Karl-Bertil pga. copywriter Vi behöver få ett slags bevis 
får att veta att det är okej. Någon ska kontakta upphovsmakaren.  

 

§8 Hoodies/tröja  

Röstning om att alla själva ska betala för sina hoodies/tröja med tryck, logga och namn. Alla 
röstar ja för detta.  

4 st röstar för att köpa hoodie med dragkedja och luva, resten röstar för att ha en vanlig 
tjocktröja. Vi röstar om det är okej att vi har olika. Majoriteten av okej med att man får välja 
mellan hoodie/tjocktröja. Färgen blir svart.  

Lydia kommer med förslaget att vi bestämmer ett datum då alla ska ha köpt tröjan. Hadeer 
säger till nästa fredag (19/04).  

 

§9 Arbetsmarknadsdagen #2 

Mirka och Hadeer ska till trycket (?).  

 

§10 Gå ut till klasser  

Vi måste bestämma en dag då vi ska gå ut till klasser.  

Hadeer kommer med förslaget om nästa måndag, 8/4 om att gå ut till klasserna. Nästa vecka, 
8/4. Hadeer ändrar sig, hon vill gå ut den 17/4 då alla klasser då kommer ha en föreläsning 
tillsammans. 

Det blir den 11/4.  

Mirka kommer med en idé att prata/intervjua SKA:are om programmet/klasserna, anteckna 
det och sedan framföra det. 

 



§11 Påskaktivitet  

Hedda pratade med en vakt och frågade om vi fick ha aktiviteten i källaren. Det skulle bli 
svårt och vi skulle behöva få extra tillstånd. Adam försökte komma in i källaren men det gick 
inte. Eddie kom med idén att boka flera lokaler. Kanske gåtor och låta studenterna leta?  

§12 SU-projektet  

Till den här veckan skulle vi alla komma fram till en regel inför projektet att ha med (i 
hjälpstugan). Eddie säger att vi ska respektera varandra och Mirka säger att vi alltid ska 
genomföra konstruktiv kritik. Vi ska inte skicka våra uppgifter. Hadeer vill ha möjligheten att 
alltid boka samma lokal så att det blir som ”SKAs” rum. Det är tänkt att vi ska kunna 
genomföra som seminarier som hjälpmedel.  

 

§13 Föreläsning Fanny Ambjörnsson  

Föreläsning med Fanny Ambjörnsson i Linköping  

 

Mötet avslutat 12:20  
 

 

 

 


