Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 2019-04-23

§1 Mötets öppnande
Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 11.19

§2 Mötestekniska val
Sekreterare: Alexandra
Rösträknare:
Justerare: Elin och Lovisa

§3 Lägesrunda
Adam: skiftet börja nästa vecka, men sedan är skam över.
Mikael: 1:a maj ska en miljöuppgift lämnas in.
Hedda: Ska på UB-möte med Lydia imorgon.
Hadeer: Ska på möte med Stuff imorgon med Eddie.

§4 Info
Vi har uppnått endast a-nivå denna gången.

§5 Tryck
Tröja ska lämnas in nästa vecka och följa med till tryckeriet, när det är nästa möte. Ska lämna
in äskande så att Stuff betalar trycket.

§6 Stormöte
Stormöte 3:e juni, så att revisorn Oscar kan kolla på uppgifterna 1 månad i förväg. Hadeers
och Alexandras aktivitet kanske måste flyttas på.

§7 Su-projekt
Idén ska lämnas in och alla ska vara delaktiga och komma på hur vi kan arbeta med projektet.

§8 SKApligt

SKApligt undrar om vi kan komma den 19/08 och presentera oss för ettorna, första dagen då
vi alla börjar 15.00-16.00. Alla i styrelsen får komma då, inte bara fadder-utbildade. Den
22/08 är det mat på café Täppan mellan 17.00-20.00 och hänga med ettorna, bara för de som
är faddrar.

§9 Fadder-utbildning
När vi får schema kan vi prata ihop oss och se efter hur vi gör under nollningen.

§10 Aktivitet i maj
Fika i parken? Förslag: den 8:e juni, en lördag sista veckan när alla har slutat.

§9 Möte på torsdag
Spons-möte nu på torsdag 25/04 eventuellt på eftermiddagen.

§10 Uppdelning
2 grupper, med Eddie ska skriva på mejlet till Jörgen, och med Hadeer ska skriva till
arbetsgivarna. Till Jörgen är det ett generellt mejl till arbetsgivare på kommunen, det ska
framkomma varför de ska ta emot just oss på ett studiebesök och vad vi kan ge dem + en
inbjudan till arbetsmarknadsdagen.

§11 Arbetsmarknadsdag
Ett studiebesök, ca 3 grupper med ca 10 pers i varje. Sedan en arbetsmarknadsdag (kväll). 15
juni vill vi senast ha svar från dem. Vi skulle kunna ha en längre arbetsmarknadsdag, och
hinna bjuda arbetsgivarna på lunch, skapa en bättre kontakt. Kanske beställa från Trappan.
Sedan kan eleverna komma efter lunch och då börjar evenemanget.

Alla kan till nästa vecka ta med sig 3 förslag på arbetsgivare vi kan bjuda in.

Mötet avslutat kl 12.51

Godkänd och underskriven av:

