Dagordning 22/02/02 – Styrelsemöte för SKA-Sektionen 21/22
Datum & Tid: 22/02/15 Klockan 17:15
Plats: Zoom, via länk:
Join Zoom Meeting
https://liu-se.zoom.us/j/61250674267?pwd=YUF0Yi9DT3JzamJmdVRXTks5dDZJQT09
Meeting ID: 612 5067 4267
Passcode: 1337
§ 1.

Mötets öppnande

17.15

§ 2.

Val av mötesordförande

Aleks

§ 3.

Val av mötessekreterare

Moa

§ 4.

Fastställande av dagordning

OK

§ 5.

Val av justerare

Wilma

§6.

Arbetsmarknadsdagen

Prel. datum: 22/4–22
Mindre grupper:
Marknadsföringsgrupp: Instagram (svenska + engelska), mail, en plan för marknadsföring,

posters.
Wilma
Aleks
Moa
En ”på plats-grupp”: mat, lokaler, resor (ersättning), fika.
Pixie
Villemo
Elin
Kontaktgrupp: från infomailen. Kolla över personer samt kontaktuppgifter. Ett schema.
Engla
Angie
Maja

§ 7.

Övriga frågor

Tilda från UB-möte:
Finns möjlighet att samarbeta med program FLAINES(?) på arbetsmarkandsdagen.
OK att ha seminarium via zoom.
Går att söka StuFF-styrelse nu! Man får ersättning.
Frågor angående LiUs info; maila till StuFF.
Lärare ska vara med informativa om styrelsen.

Pixie/AMO:
Ska kolla om mående hos eleverna när studenterna går från online till på plats.
Maja/kassör:
Ska ta bort SKAnsens konto från Nordea. Ska ha möte om firmaöverteckning.

Nya styrelsemedlemmar:
Tove vill gärna bli informatör.
Idil intresserad…
Info ska lägga ut mer på Instagram, ha en frågestund för styrelsemedlemmar och liknande.
Gör en enkät för att söka. Info fixar.
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SKA-fest? Trappan? PUB?

Nya EMS-ansvariga:
Max

Info från StuFF:
Pandeminivå 1
1 Mars – pandeminivå 0.
Distans kommer att försvinna bort och allt kommer vara campusförlagt.

Organisationsverktyg som heter SLACK: många sektioner använder denna för att skapa
grupper/konversationer. Kopplat till sektionsarbete.

Nya ordföranden i StuFF är intresserade av att samarbeta.
21 april PUB (styrelseval till StuFF). Villemo, Pixie, Angie är med och arrangerar.

Kolla över era testamenten.

Hemsidan ska uppdateras och vi vill lägga till en webbansvarig för SKA-sektionen till
nästa styrelse.

Vi saknar fakturan från Trappan: luciaminglet och glögg.

§ 8.

Nästa möte

2/3 kl 17.15
-

Alla grupper ska ha påbörjat sitt arbete

-

Nya medlemmar ska gås igenom

§ 9.

Mötets avslutande

18.00
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