Dagordning 22/02/02 – Styrelsemöte för SKA-Sektionen 21/22
Datum & Tid: 22/02/02 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

17:21
§ 2.

Val av mötesordförande

Aleksander
§ 3.

Val av mötessekreterare

Elin
§ 4.

Fastställande av dagordning

Godkänns
§ 5.

Val av justerare

Pixie
§ 6.

Arbetsmarknadsdagen

Fastslå ett nytt datum. Någonstans i maj ska den hållas istället. Beroende på vilken styrelse det är
så bestäms det senare.
§7.

Återkoppling från StuFF – SU/Terminsrapport

Terminsrapport blev godkänd. Dem anser att vi erhåller en B-nivå. Det anser att vi har en bra
förutsättning för att nå c-nivå. De tyckte inte om vårt SU-projekt.
§8.

Årsmöte 2022

Vi måste styra upp ett årsmöte. Maja och Aleks ska skriva hur mycket pengar vi har kvar och vad
pengarna vi använt har gått till. SKApligt ska vara med på årsmötet. Se till att alla som är med i
SKApligt går med i STUFF. Årsmöte datum: Tisdag 15/3 kl. 18:00
§ 9.

Övriga frågor

Vi pratar om vilka som vill stanna kvar i Styrelsen, vilka i SKApligt 2022 eller ettorna hade
passat i styrelsen? Vi måste pusha på att folk ska gå med och engagera sig. Hitta personer i vår
klass som vill vara med. Skriva privat till personer, brukar vara mer effektivt.

Nya SKUM sektionen vill göra något med oss. De vill sätta ihop en grupp med 3 personer från
varje sektion i STUFF, och vill hitta på något roligt. Som till exempel en pubkväll. Aleksander
frågar SKUM vad deras förväntningar och deras avsikt med puben är. Vi bestämmer inget nu,
utan väntar på svar innan.

Planering av arbetsmarknadsdagen, vi borde införa olika lag där man har olika delar som man tar
hand om på egen hand. För att det ska bli mer effektivt. Få ihop alla, för det är alltid några som
är borta. Mötet den 15/2 gör vi hela planen, skriver upp deadlines, gör grupper, delar ut uppgifter
osv.
§ 10.

Nästa möte

15/2 17:15

§ 11.

Mötets avslutande

17:50
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