Dagordning 21/01/15 – Styrelsemöte för SKA-Sektionen 21/22
Datum & Tid: 11/01/22 Klockan 17:15
Plats: Zoom, via länk:
Join Zoom Meeting
https://liu-se.zoom.us/j/63004700979?pwd=TXhRd2NMV0Y5OER0MGZ2d2JDOVVQdz09
Meeting ID: 630 0470 0979
Passcode: 1337
§ 1.

Mötets öppnande

17:20
§ 2.

Val av mötesordförande

Aleksander
§ 3.

Val av mötessekreterare

Elin
§ 4.

Fastställande av dagordning

§ 5.

Val av justerare

Pixie
§ 6.

Nyheter inför Januari

Aleks skickade ut en SVT artikel - LIU är i pandemi nivå 3. Restriktioner är tillbaka - det mesta
blir digitalt.
Mail från Karin - 24 & 25/1 vill de ha så många som möjligt av oss som kan vara med och prata
med gymnasieelever och ev svarar på frågor till gymnasieelever. Ersättning ingår - pengar?
§ 7.

Arbetsmarknadsdagen

Potentiella praktik platser istället för samtalspanel? Positivt - väldigt mycket enklare att
strukturera upp det. Negativa - vi ska betala lunch + resa för de som kommer och föreläser.
Arbetsmarknadsdagen kommer ske på zoom.
Höra av sig till Karin och kolla om det finns någon lista på personer som kan vara med och prata.

Aleksander har gjort en liten lista på intressanta frågor som personerna kan prata utifrån. Finns
även ett mail på de exakta frågorna som kan vara användbara att skicka ut.
Exempel på praktikplatser vi kan bjuda in - migrationsverket, försäkringskassan, Norrköpingsoch Linköpings kommun, region Östergötland, kriminalvården osv..Aleksander för ett annat
dokument gällande detta - även gällande organisationer.
All planering ligger på driven.
Just nu behöver vi besked från personer och företag så vi kan göra ett ordentligt schema, och
sedan kan vi marknadsföra.
Angelina fixar en fin bakgrund som vi kan använda oss av på zoom.
Pixie planerar frågor som vi kan ställa till talarna.
§ 8.

Övriga frågor

Faktura för vår hemsida, lite sen men - Maja fixar.
§ 9.

Nästa möte

Fredag 21/1 - 17:15
§ 10.

Mötets avslutande

17:53
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