
Dagordning 06/06/22 – Styrelsemöte för SKA-Sektionen 22/23

Tid:  18:15

Plats: Zoom

§ 1. Mötets öppnande

17.15

§ 2. Val av mötesordförande

Engla Olausson

§ 3. Val av mötessekreterare

Moa Ekström

§ 4. Fastställande av dagordning

Fastställes

§ 5. Val av justerare

Aleks

§ 6. Färgrunda

§ 7. Postspecifika uppdateringar

Ordförande/Engla: fått feedback för terminrapporten, mycket positiv! SU-projketet har inte
fått godkännade ännu, men StuFF var positiva till idén.

Selma: Fick komplettera miljöplanen, tidigare planer har vart bristfälliga och miljömålen har
fått uppdateras. Nya målsättningen är att lansera boktorget på SKA-sektionens hemsida.
Information behöver spridas om att detta finns tillgängligt, speciellt avgångsstudeterna!
Selma, Elin och Aleks ansvarar för detta. Den nya handlingsplanen ska läggas ut på
SKA-sektionens hemsida, Aleks ansvarar för detta. SKAm (via Olivia K) ska även
marknadsföra detta under Nolle-P och andra aktiviteter.



§ 8. Examensceremonin

Ca 85 personer anmälda.

SKAm ska gyckla!

Josefin från åk3 kanske vill hålla tal

Pynt? Eventuellt från trappan! Agnes och Elvira går till myrorna under torsdagen och
kollar ifall det finns något passande pynt.
Närvarande ur styrelsen: Engla, Angelina, Parmida, Maja, Wilma, Elin, Elvira

Deadline för anmälan till cermonin torsdag förmiddag!

Samling för styrelsen på skvallertorget kl 10.20 (inkl hämtning av rosor)

Cermonin börjar kl 12.30

§ 9. Pride

Inlägget som publicerades nådde fel målgrupp, vi upplever att diskussionen som uppstod inte
var representativ för vad vårt syfte var. Inläggets tas bort och vi tar upp ämnet i början av
nästa termin igen. Vår utgångspunkt kommer fortfarande att handla om att använda våra
verktyg för att göra skillnad.

Det är viktigt att hela styrelsen är engagerade och har en gemensam utgångspunkt i våra
uttalanden. Förhoppningsvis är styrelsen mer varma i kläderna inför nästa termin.

§ 10. Nolle-p

Styrelselunch 1/9. Engla, Maja, Wilma, Elvira, Agnes har genomfått fadder 2an och kan
närvara. Mer dialog kommer att ske innan Nolle-P.

Märkesbacken ska målas! Datum ej satta ännu, brukar vara ca 1-2 veckor innan skolstart
(22/8). De som vill komma är välkommna, detta görs tillsammans med SKAm.

§ 11 Utvärdering

Engla skickar ut en skriftlig utvärdering till alla medlemmar i styrelsen,

§ 12 Övriga frågor

Engla har styrelsetröjor, kontakta henne för att få tag i dom!

Kick-off med styrelsen behöver planeras! Förslag på datum kommer i chatten.



§ 13 Nästa möte

Ses på lördag.

Nästa termin! Kallelse kommer. Lärarna är fortfarande igång så håll koll på era mails.

§ 14 Mötet avslutas

18.59


