Dagordning 21/09/23 – Styrelsemöte för SKA-Sektionen 21/22
Datum & Tid: 29/9-21 Klockan 17:30
Plats: Zoom: Meeting ID: 647 7354 5446| Passcode: 1337
§ 1. Mötets öppnande
17.35

§ 2.

Val av mötesordförande

Elin Adolphi

§ 3.

Val av mötessekreterare

Moa Ekström
§ 4.

Fastställande av dagordning

Fastställes
§ 5. Val av justerare
Angelina Jinaruk

§ 6. Lägesrunda
UB: Programansvarig vill få bättre ekonomi för programmet.
Hybrid föreläsningar: det är upp till en klasskamrat eller liknande. Lärarna har ingen skyldighet.
Det börjar bli dags att komma tillbaka till Campus, lärarna ska pressa hårdare för att det ska bli
dags.
Omexanimationsuppgifter är mycket skrivande, det bör vara variation tycker programansvarig,
lärare tycker det är svårt att få till.
Programansvarig vill öppna upp för diskussion för arbetsgrupper. Problem i åk 3 kring
engagemang i grupparbeten.
För Ettorna kommer det att ske förändringar i LADDOK/Lisam.
UB ska ta upp diskussion om grupparbete på nästa möte. Det drabbar ens mående, ens
utbildning och lärande, samt att det är viktigare för studenterna än endast ett betyg på en
uppgift.

Livsvillkor – hälsa – identitet kursen är för intensiv med litteraturen, där det är för tätt
inpå tidigare kurs, det är svårt att hinna läsa stora mängder (som även är på engelska och
där man också ska förstå litteraturen), samt studenterna upplever att det är för många
examinerande moment på 7,5 hp.
Info: styrelsen har blivit presenterad på SKA-sektionens instagram.
§ 7.

Arbetsmarknadsdagen

En fråga om lokal är ställd, inget svar ännu.
Planeringen behöver börja i slutet på oktober.
Vi kollar över vilka som kontaktades förra året och kontaktar ungefär samma företag, då tidigare
styrelse tyckte att det var lyckat.

§ 8.

Obligatoriska möten

Vi måste gå på alla obligatoriska möten, annars får man hitta en ersättare!

§ 9.

Kurslitteratur

Hör ihop med livsvillkor – hälsa – villkor.

§ 10.

Övriga frågor

SKAm vill förändra sin patet-stass. Ny stass: märken, svarta reflex-revärer, ny färg på t-shirt.
Styrelsen röstar FÖR.
Alla i styrelsen får ta varsin sektions-ryggsäck. Moa, Pixie, Angelina, Rebecca, Tilda och Aleks
har inte tagit en ännu. Styrelsen röstar FÖR.

§ 11.

Nästa möte

Möte 15/10 12.30 på Campus Norrköping.

§ 12.

Mötets avslutande

18.15
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