
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 15/04/2019 

 

§1 Mötets öppnande  

Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 12.15 
 
§2 Mötestekniska val  
Sekreterare: Alexandra 
 
Justerare: Adam och Hedda 
Rösträknare: 
 

§2 Lägesrunda:  

 

§3 Avhopp 

Mirka väljer att inte fortsätta, har inte tid att engagera sig helhjärtat. 

Hadeer vill till 90% hoppa av. Tycker inte att styrelsen tas seriöst, mycket prat och svårt att 
gå igenom punkter på varje möte. Upplever att det inte finns vilja att ta ansvar för vissa 
uppgifter. 30 dagars uppsägningstid, ska se efter om hon stannar eller ej. 

 

Väskorna kommer förmodligen inte bli av. Arbetsmarknadsveckan, Hadeer tror inte att hon 
kommer orka, det kommer kanske inte bli så bra som hon tänkt. I en styrelse tänker sig 
Hadeer att alla har gått med av en anledning, saknar engagemang. Man kan ha kul efter 
mötet. Upplever att det finns grupperingar. 

 

§4 Arbetsmarknadsvecka 

Tanken var att vi skulle ha något nytt i år, men vi kanske ska tänka på det att bara ha en dag 
igen eftersom det var en succé förra året, och försöka göra det bättre denna gången. 

 

Vi har så mycket mer kontakter nu, finns stor potential och gott om tid att göra ett riktigt bra 
evenemang. 

 

§5 Väskor 

 

Om vi köper 25 stycken inkl moms ca 8000:-, blir det 400:- att betala för den. Problemet blir 
att det blir antingen väskor eller arbetsmarknadsdag. 



§6 Påskeventet 

Som miljöombud borde Mikael kanske vara med på alla våra eventet, eller inför planeringen 
av alla event så att det blir enligt miljöaspekter. Exempelvis köpte vi plastmuggar i sista 
sekunden, fanns inga pappmuggar då. Att ha det som en punkt: att ha det så pass miljövänligt 
som möjligt. Att vi ska ha det ekologiskt osv. Utgå från miljömålen inför varje event. 

 

Förra miljöombudsmötet handlade mer om globala mål, t.ex om flyg osv. Ett nytt möte den 
25e april. 

 

Ta med oss alla plastmuggar som vi har över från förra gången till nästa möte. 

 

§7 Anledning 

Skriv till Hadeer varför man inte kommer. 

  

Mötet avslutat kl 13.14 

 

 


