
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 10/04/2019 

 

§1 Mötets öppnande  

Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 12.16 
 
§2 Mötestekniska val  
Sekreterare: Alexandra 
 
Justerare: Elin och Hedda. 
Rösträknare:  
 
§3 Lägesrunda:  

Hedda: Aktivitet idag 

Elin: Har gjort schema för insta 

Micke: Har haft sitt första miljömöte, där de gick igenom mål som är bra att veta och uppnå. 

Karolina: Ska träffa Emelie igen nästa vecka, allt känns nästan i fas, ska diskutera det sista. 

Lovisa: Sponsmejl 

Eddie: Träffade EMS med Hadeer. 

Hadeer: Se ovan. Fick svar från KSM som ville ha samarbete med väskor, möte denna vecka. 

 

§ Information 

Fokus under mötet, inga telefoner eller datorer pga tar bort fokus. Alla ska hålla sig till sina 
egna poster, inte andras. 

 

§ Avhopp 

Morteza har valt att lämna styrelsen, 30 dagars uppsägningstid. Vi har frågat SKA år 2 om 
vice kassör, inte så stort intresse. 

 

§ Gå till 1:an 

Föreläsning mellan 10.15-12.00, Eddie mailar Mathias om vi får gå in under rasten. Meddela 
om enkäterna och ledig post som vice kassör. 

 

§ Tryck på kläder 



Styrelsen ska köpa egna tröjor, sedan trycka tillsammans. Kostar 225:- för att trycka 
Karl-Bertils logga, men de prutade ner till 80:- styck. Svart hoodie med eller utan luva, från 
H&M. Alla ska ha köpt det tills måndag 15/4. 

 

§ A-nivå 

Hadeer har mailat Stuff och frågat varför vi har gått ned till a-nivå, de har ännu inte svarat. 

 

§ SKAPLIGT 

Christian. Morteza har hoppat av, letar efter ersättare. 

Tygpåsar, ska fråga Mathias om pengar. 

Kanske ändring kring dag under nolle-p när styrelsen ska vara med. 

Stass, Lärsex sa att uniformen är för lik deras, måste ändras lite. 

 

Måste vara fadder om man ska vara med nollan utöver skoltid, annars kan man vara med och 
hälsa under skoldagen. En länk ska skickas i styrelse-chatten för de som ska söka till fadder. 

Om Ida kan skriva under avtal som bara rör utskottet och bara nolle-p, Hadeer som 
firmatecknare behövs ej. 

 

§ Typåsar/Ryggsäckar - SKApligt 

Vi måste först undersöka om intresse finns för ryggsäckar, annars får vi satsa mer på 
tygpåsar. Har inte råd med båda, eller att Mathias kanske inte kommer att vilja sponsra båda 
typerna. Men vi kan ändå ha någon typ av samarbete med KSM, även SKApligt. 

 

§ Arbetsmarknadsveckan 

Dåligt gensvar på enkäterna, de vanliga svaren. Amina för musik, bjuda in föreläsare för 
diskussion och samtal, inte nödvändigtvis om arbete. 

 

§ Vad är det bästa med SKA? 

För att skicka till kommunen och Jörgen osv, för att förklara vilka vi är och varför vår 
kompetens är attraktiv. Målet är att detta mailet ska skickas ut i maj. 

 

§ SU-projektet 



Vi kan boka färgeriet flera gånger under nästa termin för möten. Deadline 20:e maj för idé av 
SU-projektet. Vi kan ha en pluggstuga innan själva projektet i sig, för det måste vi få godkänt 
först. 

Alternativt datum 23 april 15.15 hjälpstuga med tema diskursanalys, med hjälp från studenter 
från olika årskurser. Boka färgeriet. 

 

§ Mail till info-mailen 

Studenter och bibliotekspersonal om källkritik, fake news osv. 13 maj 8.30-17.00, arbetets 
museum. Lägga upp info på fb eller insta. 

 

 

Mötet avslutat av ordförande 13.05 

 

Godkänd och undertecknad av:  

 

 


