
Dagordning 21/04/15 – Styrelsemöte för SKA-Sektionen 21/22

Datum & Tid: 15/4-21 Klockan 17:15

Plats: Zoom: Meeting ID: 659 4885 3976 | Passcode: 1337

§ 1. Mötets öppnande
Kl. 17.14

§ 2. Val av mötesordförande
Alexsander Kjellgren

§ 3. Val av mötessekreterare
Moa Ekström

§ 4. Fastställande av dagordning
Fastställs

§ 5. Val av justerare
Rebecca Svedin

§ 6. Lägesrunda
Moa har nu fått kontakt med ansvarig på EMS. De fortsätter hålla kontakt för framtida
samarbete.
Tilda och Aleks har vart på tryckeriet.
Namn, roll, sektion och StuFF tryckt kostar 3000kr för 10 tröjor. Vi beslutar att vi köper tröjor
för 100kr styck från Lager 157. Tilda handlar tröjorna, alla ska swisha 100kr till henne senast
23/4. Tilda skickar sitt telefonnummer i facebook-chatten.

§ 7. Gruppkontrakt
Förslag på gruppkontrakt gås igenom av ordförande. Detta godkännes och alla närvarande har
skrivit på. Engla har inte skrivit på.

§ 8. Arbetsmarknadsdagen



Denna sker traditionellt varje höst. På grund av arbetsmängd och nuvarande distansläge
bestämmer vi att denna sker våren 2022 istället. Vi kommer att börja planera denna i oktober
2021.

§ 9. Stormöte i maj

På detta möte bjuder vi in alla medlemmar i sektionen. Aleks återkommer med info.

§ 10. SU-projekt för vår verksamhetsår
Förslag som SU-projekt är att se över stadgarna, detta beslutas och kommer att genomföras.

§ 11. Övriga frågor

Förslag att planera något gemensamt för sektionen, exempelvis ett PUB-quiz. Ansvar för detta
är Pixie, Tilda, Rebecca, Alexsander och Angelina. Detta ska ske i maj.

Mål är att skapa zoom-rum för SKA studenter med syfte att efter föreläsningar och liknande där
det ska kunna diskuteras. Aleksander kontaktar Karin för att samordna.

Treornas avslutning, fredag den 11 juni kl. 18.00 är preliminärt. Vi bjuder in lärare och övriga.
Förslag: Meddelanden från lärare ihopklippt i en film. Vi ska ha på oss något/ha en bakgrund
eller liknande som gör det festligt. Blommor eller liknande att hämta från campus.
Blivande SKAmlöst får fria händer. Gyckel tema: avslutning. Villemo tar kontakt.
Alexsander är projektledare för detta.

§ 12. Nästa möte

Torsdag den 22/4 kl 17.15

§ 13. Mötets avslutande

Kl. 18.15
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