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Plats: D-huset

§ 1.

Mötets öppnande

kl. 18.15

§ 2.

Val av mötesordförande

Engla Olausson

§ 3.

Val av mötessekreterare

Wilma Elfstedt

§ 4.

Fastställande av dagordning

Godkännes

§ 5.

Val av justerare

Elin Adolphi

§ 6.

Färgrunda

Vi har haft färgrunda

§ 7.

Postspecifika uppdateringar

Miljöombud: Har lämnat in Miljöhandlingsplan. Ett krav för grön sektion är att
Miljöombudet utformar en miljöhandlingsplan. Miljöombudet har satt upp ett miljömål får
verksamhetsåret. Målet är att återanvända mer och använda begagnat. Miljöhandlingsplanen

finns på driven. Miljöombud ska ha samtal med sektionsansvarig i SKAm som även ska få ta
del av sektionens miljömål för verksamhetsåret. 23 maj - möte som nuvarande och
föregående miljöombud deltar på. Tygmärken finns nu tillgängligt (grön sektion).

UB: Varit på programråd, vilket var givande. Fått in sitt första ärende, det är igång. Har fått
in vårt första ärende. Involverat AMO i ärendet

AMO: Ska på programråd nästa vecka, fått tillgång till AMO-driven. Involverad i
studentärende. SSG-möte den 3/6 ev 9.15 Finns det någon som kan ersätta AMO vid mötet?
Angelina ersätter Maja.

Ordförande: Insektsmöte: Inbjudan till Tacksittning i Linköping. Anmälan vid intresse.
Simon vill att vi som sektion ska skaffa SLACK, är detta något vi bör prioritera? Vi avvaktar
och ser. Listbildning är något vi inte gjort i år men det är ett krav till nästa år. Besök från
Linköpings kommun angående Framtidsträffen. Förlängt till september. Representanter från
näringsliv och kommun. Skapa kontakter, arbetsmarknadsdag osv. Seminarium/sittning. 28
september. Ordförande skriver på terminsrapporten som ska lämnas in på söndag. Frågor
relaterade till sektionsavtalet. Alla i styrelsen ska läsa sektionsavtalet. Ordförande ska dela
avtalet på driven.

§ 8.

Arbetsmarknadsdagen

Utvärdering:
AMD gick bra och vi i styrelsen gjorde ett effektivt jobb!

Tankar/förbättringar?
Tekniken, däremot inget vi kunde styra över.
Utformningen kommer se annorlunda ut inför nästa år men vi har en bra grund.

§ 9.

Examensceremoni

Datum: 11/6 - Karin kan ej delta men har ett videoinspelat samtal
1-2 timmar med mingel, några tal, varje student ska få ett brev och en ros
Trappan har kontaktats, vi kommer kunna ha en bar. 2-3 personer behöver jobba bar och disk.
Engla är konferencier

Wilma och ev Elin jobbar i disken
Parmida och Maja står i baren
Resten representerar styrelsen
Höra med SKAm om de vill gyckla - live eller video
Prio är treor och deras familjer
Alla SKA-studenter och lärare är inbjudna - öppet hus, göra ett google formulär för
intresseanmälan. Sedan skicka ett bekräftelsemejl.
Karin skickar ut inbjudan via mejl samt marknadsföra på insta och göra evenemang.
Göra formulär där treorna kan ge sina synpunkter om hur de vill att examensceremonin ska
vara utformad.
Pynta? Höra med Trappan!
Skapa projektgrupp och ha interna möten efter Engla haft möte med Karin.
-

§ 10.

vilka kan jobba? Villemo, Moa, Agnes kan inte jobba
Ansvariga
Förslag på upplägg. Se separat dokument
Marknadsföring, inbjudningar. Se ovan.

SU-projekt

Sektionsutvecklande-projekt, ingår i sektionsavalet. Gynna sektionens arbete. Skapa ett
nätverk för SKA-alumner, studenter och lärare via LinkedIn. Underlätta för AMD. Detta är
vårt förslag till SU-projekt. SU-projekt-ansvarig i styrelsen + en grupp. Vi behöver bestämma
vilka som ingår i gruppen och vem som är ansvarig. Vi avvaktar och ser om detta förslag är
genomförbart. Projektidé innan sommaren?

§ 11 Övriga frågor
-

Tröjor, bilder

Trycken är beställda på Yakobs. Tröjorna köps separat. Alternativen är Lager 157 eller HM.
Vi bestämmer oss för Lager 157. Tröjorna handlas in nästa vecka. Engla och Agnes åker och
köper tröjorna. Storlek kan skrivas in i ett dokument på driven.

-

Pride-event och hur vi förhåller oss till det.

Engla har diskuterat det tillsammans med StuFFs andra ordförande

§ 12 Nästa möte
Återkommer om datum på Messenger, Engla skickar ut kallelse

§ 13 Mötet avslutas
kl.19.10

