
Dagordning SKA-sektionens styrelsemöte 171004 
 
§1 Mötets öppnande  
 
§2 Mötestekniska val  
- Sekreterare 
Cicci P 
- Justerare/rösträknare 
Tilda 
 
§3 Nya styrelseledamöter 
Det är bra om någon som vill sitta i nästa styrelse är med lite redan nu. De får ställa frågor. 
Genomgång av poster. 
  
§4 Tankar efter förra mötet 
 
§5 Rapporter poster 
- Ordförande 
Hela sektionen inbjuden till masterevent av StuFF, 8/11 11.30-13, mer info kommer. Mer info 
på UB-möte. 
 
- Kassör 
Möte samma dag som sektionernas dag. Jan ska gå. Programmet vi använder till bokföring 
ska lägga ner, detta måste alltså bytas, Jan tror det inte blir så jobbigt. 
 
- Informationsansvarig 
 
- Marknadsföringsansvarig 
Möte snart, hoppas folk är anmälda. 
 
- AMO 
Möte imorgon 5/11, jan går istället. Möte 2/11, kan ej gå pga 90-talsveckan Emelie går 
istället. Hör av er om det är nåt att nämna på möten! 
 
- UB 
Möte 11/10. Hör av er om det är nåt att nämna på möten! 
 
- Miljöombud 
Byteskväll 17/10 18-22 på Trappan, 1 från varje sektion som måste jobba Lorena fixar, 
andra kan komma så det ser bra ut och är trevligt. Kan börja lämna kläder 16/10. Filfak och 
N-sektionen. Kommer kanske finnas vegansk svamppasta. 
 
§6 Rapport utskott  
- SKAndal 
Kanske behöver hjälp på ovve-invigningen på himpan. 4/11. Emelie fyller år då och ska 
inviga sin ovve! Woho! Skandal ska skriva budget för den veckan. Styrelsen fixar förfest. 
Ovvepimp 18/10. 



 
- SKAnsen (ej aktivt)  
- Spotlight (ej aktivt)  
 
§7 Hemsidan  
Vi behöver ha en tanke, jesper har hittat en billig hemsida typ 100kr om året. Finns även 
dyrare alternativ, typ 100kr per månad. Ett extramöte för detta/chillkväll/code sesh. 
 
§8 Nya mästeriet  
Alla läser igenom policydokumentet till nästa möte och kommer med kommentarer. Finns i 

sektionens drive, Utskott/planering mästeri → Policydokument mästeri. 
 
§9 Arbetsmarknadsdag 20/10 
Folk börjar höra av sig att dom vill komma! Skicka program till Cicci-P. 
 
§10 Övriga frågor  
- Cissi P: tre övriga frågor 
1: alla som inte längre är med i styrelsen måste lämna tillbaka hoodies 
Cicci-P glömde vad de andra två frågorna var.  
 

- Emelie måste lära sig att stava till Cicci. 
- Baka den 11/10 efter mötet.  

 
§11 Nästa möte  
- ons 11/10 16.00 


