
Dagordning 21/04/06 – Styrelsemöte för SKA-Sektionen 21/22

Datum & Tid: 8/4-21 Klockan 13:15

Plats: Zoom: Meeting ID: 762 8507 3133 | Passcode: 1337

§ 1. Mötets öppnande

Kl 13.20

§ 2. Val av mötesordförande

Aleksander Kjellgren

§ 3. Val av mötessekreterare

Moa Ekström

§ 4. Fastställande av dagordning

Fastställes

§ 5. Val av justerare
Rebecca Svedin

§ 6. Föregående protokoll

Bilder på styrelsen, instagram och hemsidan. Skickas in till Wilma! Hon löser detta snarast.

§ 7. Lägesrunda

Engla och Wilma ska dela på infomejlen.
Rebecca och Tilda (UB) möte på tisdag 13/4 kl. 17-19 med StuFF. Mer info nästa möte.
StuFF saknar talman, vilket är en deltids post. Hör av er vid intresse.
Angelina har fått tillgång till mejl och haft överlämning med tidigare miljöombud. Planerar
målsättningar för att uppnå grön sektion.
Moa kollar vidare på vilken mejl som ska användas för att ta kontakt med EMS.
Wilma har kollat på hemsidan, denna ska uppdateras.
Elin, Maja och Aleksander har skrivit på firmateckningen.



§ 8. Övriga frågor

Styrelsetröjor. Tilda och Aleksander presenterar förlag på design där för- och efternamn, roll,
StuFF-loggan samt SKA-sektionens logga är med. Tilda kollar priser för tröja och tryck, detta
görs i början av nästa vecka.

Reflektion kring kursen det moderna samhällets framväx från klassen behöver framföras till
ansvariga lärare. Då upplevelsen är att det finns mycket åsikter kring bland annat upplägg och
information. Föreläsningar, inspelade/live och liknande. UB tar kontakt med klassen för att sedan
kunna framföra detta till ansvariga lärare.

3ornas avslutning. Karin håller tal. Blivande SKAmlöst vill delta. Aleks hör med
programansvarige Karin kring hur det sätt ut tidigare. Även till tidigare ordförande Wilma.
Planerar vidare nästa möte.

Vi har mottagning information om att vi ska genomföra ett SU (sektionsutvecklande)-projekt
från StuFF. Mer info kommer.

§ 9. Nästa möte

Torsdag den 15/4 kl 17.15

§ 10. Mötets avslutande

Kl 14.04
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