
Dagordning 21/03/25 – Styrelsemöte för SKA-Sektionen 21/22

Datum & Tid: 25/3-21 Klockan 17:00

Plats: Zoom: Meeting ID: 792 0405 4473 | Passcode: 1337

§ 1. Mötets öppnande

Kl 17.03

§ 2. Val av mötesordförande

Aleksander Kjellgren

§ 3. Val av mötessekreterare

Moa Ekström

§ 4. Fastställande av dagordning

Fastställs

§ 5. Val av justerare

Rebecca Svedin



§ 6. Föregående protokoll

Finns från tidigare styrelse i drive.

§ 7. Informationsansvarig har ordet

Wilma informerar om hemsidan där tidigare styrelse inte har vart särskilt aktiv. Nuvarande

styrelse skulle vilja uppdatera hemsidan och göra den mer tillgänglig och informativ.

Nya styrelsen ska presenteras.

För tillfället får en anhörig ta en bild för att sedan uppdatera när läget är bättre i samband med

styrelsen 21/22 tröjor.

Wilma skriver instruktioner hur om bilden ska tas. Bilden ska vara tagen senast den 6/4.

Infomejlen delas tillsammans med Engla.

§ 8. Lägesrunda

Hur har överlämningarna gått? Vad behöver ni för att komma igång och komma in i rollen?

Aleksander: Ordförande.

Moa: Sekreterare och EMS-ansvarig. Överlämning sekreterare har gått bra. EMS-ansvarig

överlämning var oklart och saknade testamente. Moa ska kolla upp och mejla EMS, ber om hjälp

för att få tag i rätt mailkonto.

Wilma: Det har gått bra, koll på läget.

Angelina: Miljöombud. Ingen överlämning, ska höra av sig och påminna.

Elin: Vice-kassör. Haft överlämning och fått testamente. Mycket info, men tydligt! (Finns även

ett testamente för vice-ordförande på driven).

Engla: Ledamot. Finns på plats för att lyssna, stötta och hjälpa till. Överlämning klar. Finns

möjlighet för ledamot att gå på möten ifall det krockar för en annan roll.

Villemo: Ledamot.

Tilda: Utbildningsbevakare. Haft överlämning och fått testamente. Kommer ha möte med lärare

och EMS ca var sjätte vecka.
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Rebecca: Utbildningsbevakare.

Pixie: Arbetsmiljöombud.

Maja: Kassör. Överlämning och testamente. Lite rörigt, men har kontakt med tidigare kassör.

Tidigare kassör ska hjälpa till med firmateckningen. Information kring budget och liknande

kommer senare.

§ 9. Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanen presenteras av ordförande.

Verksamhetsplanen godkännes.

§ 10. Övriga frågor

Vi behöver ha ett kort möte idag för att skicka in specifikt protokoll till Nordea.

Tröjor till SKA-styrelsen?

Tilda kollar upp vad det skulle kosta med tröjor.

Rebecca kollar vidare på bidrag från StuFF.

Alla bidrar genom att komma med idéer i messenger gruppen senast 31/3.

12 juni tar treorna examen, Karin har kommit med en förfrågan om att arrangera någon form av

avslutning. Förslagsvis att vi inkluderar SKAm, Villemo håller kontakten.

§ 11. Nästa möte

Torsdag den 8/4 kl 17.15

§ 12. Mötets avslutande

Kl 17.48
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