Dagordning 20/04/22 – Styrelsemöte för SKA-Sektionen 22/23
Tid: 17:15
Plats: Campus

§ 1.

Mötets öppnande

17.18

§ 2.

Val av mötesordförande

Engla Olausson

§ 3.

Val av mötessekreterare

Moa Ekström

§ 4.

Fastställande av dagordning

Fastställes

§ 5.

Val av justerare

Parmida Zoorani

§ 6.

Färgrunda

“måenderunda”

§ 7.

Postspecifika uppdateringar

Ordförande; insektmöte; verksamhet och handlingsplan för StuFF ska skrivas. Har någon
idéer ska de skickas in till Simon.
-

-

Fullmäktigemöten; varje sektion måste bidra till fullmäktigegruppen (bestående av
studenter). Desto fler från Norrköping med, desto högre prioriterade frågor gällande
vårt Campus. Möten ca 1 gång/månad. Anmälan stänger 26/4.
Enkät om corona och LiUs hantering från krisledningen. Svara på denna!

-

-

Nya personer till StuFFs styrelse. Kan ta studieuppehåll, är betalda tjänster,
heltidstjänst. Vidare information finns i ordförande-mappen. Promota till andra
studenter!
Olika former av tillägg/bidrag från StuFF för olika evenemang/projekt.

UB; Gick igenom information. Väntar på SKA-möte.
EMS-ansvarig; haft möte med Max. EMS-förväntningar: gemensam aktivitet eller liknande
under Nolle-P. Finns ett intresse av att vara med på event. Vissa vill ha ovve.
→ Styrelsen säger att många av dessa delar ligger på SKAm.
Ekonomiskt stöd? Hur förenklas processen? EMS-representanter kontanter EMS-ansvariga
för att få OK på eventuell utgift och skickar sedan in kvittot för att få utbetalning från kassör.
Tätare samarbete? Exempelvis föreläsare. EMS-representant skickar mail till ansvariga som
sedan vidarebefordrar.
AMO; Har varit på SSG-möte. Diskussion kring upplevelse av kursutvärderingar, corona.
Värmen på campus, trappans-pub till tyst-plugg? vissa känner sig otrygga.

§ 8.

Gruppkontrakt

Skrivits under av samtliga.

§ 9.

Hemsidan

Aleks; hemsidan har uppdaterats. Foton behöver tas, väntar tills tröjorna kommer.
Nya funktioner: evenemangsflik, “boktorg”, studentporträtt.
webmaster@skasektionen.se → hit kommer all info om hemsidan.
Angie tar ansvar för att gå igenom hemsidan.

§ 10.

Arbetsmarknadsdagen

I “arbetsmarknadsdags”-mappen finns ett dokument som heter sammanställning.
Vi ses kl 08.00 på Trappan fredag 22/4. 09.15 drar dagen igång. Vi äter lunch tillsammans
med talarna.
Alla arbetar individuellt med sitt inför AMD.

§ 11.

Examensceremoni

Flyttas till 11/6 istället för 10/6. Tidigarelägga ceremonin.
Karin håller tal - SKAmlöst gycklar. Studenttal?
En student i taget upp på scen.
Just nu finns ingen projektgrupp.
Vad finns det för möjlighet att servera alkohol? 3orna får betala för champagnen själva.

§ 13 Övriga frågor
-

Jobba för SKAm: 30/5 på Trappan.
Pride Norrköping 23-29 maj:
Fullmäktige: möjligtvis Angelina
Stadgarna: representant från SKAm? Ordförande dubbelkollar stadgarna tills att
nuvarande SKAm avgör.

§ 14 Nästa möte
Arbetsmarknadsdagen

§ 15 Mötet avslutas
18.53

Underskrift justerare: Parmida Zoorani

