
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 170424  
  
§1 Mötets öppnande  
Ordförande öppnar mötet kl.15.43  
  
§2 Mötestekniska val  
Sekreterare  
Cicci M 
 

Justerare/rösträknare  
Cicci P 

  
§3 Tankar efter förra mötet  
Angående sponsring för skiftet. Vi försöker att inte ta dessa diskussioner via våra privata facebooks, 
utan försöker ta sånt här mer officiellt via mail i framtiden för att undvika missförstånd. 
  
§4 Rapport utskott  
SKAndal  
Upptagna med skiftesvecka 
 

SKAnsen 
Upptagna med skiftesvecka 
  

SKApligt 
Upptagna med skiftesvecka 
  

Spotlight (vilande)  

  
§5 Rapporter poster  
Ordförande  
Vi ska fylla i en utvärdering av sektionsutbildningen. Görs i slutet av mötet. 
Delta på bokningsmöte på Trappan? Behövs inte. 
 

Marknadsföringsansvarig  
Fick ett mail 
 

AMO  
Ej närvarande 
 



UB  
UB-möte på tisdag den 2/5 15.00, Tilda följer med. 
3/5 eventuellt programråd, Emelie följer med.  

 
Isabelle kommer inte vara med resten av terminen. 
 

Miljöombud  
La upp miljöplanen i fb-gruppen. Har skickat den till MiP-styrelsen för granskning. Ska skicka in den 
på fredag. 
 

Kassör  
Senaste mötet blev inställt.  
Ska försöka komma igång med företagsswishen så snart som möjligt.  

  
§6 Samarbetet i styrelsen  
Känns som att vissa engagerar sig mer. Viktigt att alla är närvarande på allt som går, och hör av sig 
vid förhinder.  Viktigt att vi jobbar som en grupp.   
 
§7 Stormöte  
15/5 kl 16.00 i B42 
 

Ingen från StuFF kunde vara ordförande, Lorena kollar runt lite efter alternativ. 

 

Det har kommit in två motioner om att skapa ett mästeri. 

 

Motion ifrån oss ang. utskotten? Nej, vi röstar på de som kommit in. 

 

Fika kommer att finnas! 

  
§8 Övriga frågor  
Möte med SKApligt (efter skiftet)  
För att bekanta sig med varandra och gå igenom policydokument osv. 

Vi frågar om de vill komma på ett styrelsemöte efter stormötet, den 22/5. 
 

SKA-sektionen på Pride Norrköping?  
Många har andra planer, är det då värt att gå som sektion? Verkar inte som det. 
 

Fadderutbildning 4/5  
 



En gemensam sommaravslutningsfest med SKA-sektionen? 

Vattentornets tak är ett förslag på plats.  
 
Arbetsgrupp: Anna, Cicci M och Tilda  

  
§9 Nästa möte  
Mån 8/5 15.30  

 

§10 Mötets avslutande  
Ordförande avslutar mötet 16.46 


