Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 2019-04-29

§1 Mötets öppnande
Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 15.16

§2 Mötestekniska val
Sekreterare: Alexandra
Rösträknare: Eddie och Karolina
Justerare: Elin och Lydia

§3 Lägesrunda
Hedda: Ub-möte, Stuff-möte Emma som är samordnare, ta vidare till Mathias
Lydia: Jobbar på enkät med Hedda
Fredrik: ab-möte nästa vecka
Karolina: Kollat över papper med Emelie
Eddie: Insekt-möte med Hadeer, samt möte med Stuff
Hedda: Skrivit på papper med Emelie, Insekt-möte samt möte med Stuff.

§4 Insekt-möte
Individuella samtal med styrelsemedlemmar, Hadeer tycker att vi ska börja med det. Boka
tider inför samtal, alla kan skriva till Hadeer och bestämma tid, ca 20 minuter.

De andra sektionerna har ansvar över sina egna poster, men även mycket annat att göra.
Söka till Stuffs styrelse senast 30 april.

13 maj i Linköping är det ett företag som vill träffa antingen ordförande eller informatör.,
18.15 campus Valla.

§5 25 maj regnbågsparad Linköping
Som styrelse borde vi gå alla, dock har vi mycket just då. Vi skulle kunna lägga upp något på
instagram, ev Karolina kan gå och sedan skicka en bild till Elin som lägger upp.

§6 Bank
Ekonomi - pengar kommer skickas i veckan. Vi kan ha ett bankkort, vi slipper att lägga ut
pengar.

§7 Postfacket
Dela upp ansvar. Elin, Lydia och Karolina kollar postfacket. Elin tar ansvar för maj månad.
Kolla minst en gång per vecka.

§8 SU-projekt Pluggstuga
Skönt att sitta i ett rum och veta att alla var bara SKA-elever. Mysigt att sitta ihop och
diskutera diskursanalys t.ex. Lokalen är bra.

Förslag: ha en sådan tavla som man kan skriva upp varje gång vad man vill gå över eler
behöver lite extra hjälp med, ex: foucault, diskurs etc. Kan vara jobbigt att gå fram och fråga
om hjälp. Kan vara ett bra sätt att lära känna varandra.

Vi skulle kunna ha det en gång till, 14 eller 15 maj.

§9 Väskorna
Hur känner vi? Hadeer har skrivit till Ida och frågat om antal de vill beställa och pris osv. De
vanliga ryggsäckarna kommer inte bli av, vi kommer gå back. Hoppas att nästa styrelse tar
över det projektet.
Maxbudget till tygpåsar: 2000 kr.
Mathias måste godkänna innan vi beställer.

§10 Stormöte den 3/6
En aktivitet till måste ha ägt rum innan stormötet.
Alla ska ha läst stadgarna innan stormötet.

Vi måste hitta en ny revisor, pga Oscar vill inte längre. Finns inga krav på vilka som får vara
revisor. Lorena eller Lana skulle kunna vara revisor?
§11 Arbetsgivarna - mejl ang. arbetsmarknadsdag

Bra mejl, måste ändras lite, tills slutet av denna vecka.
Vi kommer att ha arbetsmarknadsdagen vecka 41 eller 42.

§12 Tröjorna/tryck
Vi behöver rätt logga, rätt tryck. För- och efternamn eller bara förnamn? Post ska stå under.
Alla ska ha efternamn, alla ska ha år 19/20

§13 Arbetsmarknadsdagen
Tills nästa möte ska alla ha skrivit ned 4 kontakter till arbetsmarknadsdagen.

Goodie-bag osv. Vi ska försöka få tag i Butler, Hirdman osv.

§14 Dela ut uppgifter
Skriva kändismejl: Alexandra och Lovisa. Deadline: 10 maj.
Skriva till Lorena ang. revisor: Lydia. Så snart som möjligt
EMS och Stuff ang. diplom: Hedda
Ta kontakt med Trappan om färgeriet och fråga om vi kan få låna en scen eller så till
arbetsmarknadsdagen: Hedda och Lydia kontaktar nnu/nlsec. Tills nästa möte helst svar.
Medlemsskap - maila lärarna och fråga: Elin
Postfacket i maj: Elin
Postfacket i juni: Hadeer
Vad ska vi ha i goodiebagsen: Hadeer
Tavlan till pluggstugan: Lydia
Alla: tänka på en potentiell revisor.

§15 Aktivitet i slutet av maj
Ha bokmässa samma dag, då kan vi även äta glass. Sprida info i god tid, alla ta med de
böckerna de inte vill ha.

Nästa möte: måndag 6:e maj kl 10.15.

Mötet avslutat 16.51

Godkänd och underskriven av:

