
Dagordning SKA-sektionens styrelsemöte 171120  
 
§1 Mötets öppnande  
 
§2 Mötestekniska val  
- Sekreterare: Cicci P 
- Justerare/rösträknare: Olle 
 
§3 Tankar efter förra mötet  
Lorena var ej här. 
 
§4 Rapporter poster  
- Ordförande 
Pratade om överlämningar, ex. skuggningar. Ingen sektionsutbildning till hösten. StuFF 
bryter mot sektionsavtalet!!! Katastrof. Pga hög arbetsbelastning.  
Pratade om hållbart engagemang. Kom inte riktigt fram något.  
Diplomering: Emelie ska göra till alla som inte har med Stuff att göra, alltså alla utom 
ordförande, AMO, UB och kassör. Måste göras i god tid.  
Stormötet: hur gick det? Bra, fort, effektivt. Har fått ordning på papper så Filip får tillgång till 
banken och Anna tas bort. Ändringar som Lorena ska fixa i stadgarna. Lana har gjort 
formulär för ansökningar till mästeri och styrelsen. 
 
- Kassör 
Inget att rapportera.  
 
- Informationsansvarig 
Instagram alla har varsin dag. 
 
- Marknadsföringsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
- AMO  
Grupprum blir ett problem när bomull stänger.  
Följ Norrköpingslistan på facebook, dom bryr sig om detta. 
SSG-möte nästa fredag, prata om studentundersökning, hur utbildningar är organiserade 
och genomförs, miljö och lika villkor, ISV och övriga frågor.  
 
- UB 
Nya KURT, tävling om vad det ska heta.  
 
- Miljöombud 



Möte, bara Lorena som var där. Grön sektion organisationen är ett skämt, oseriöst. Borde 
inte vara egen post nästa år, går att kombinera med andra, är bara 2 möten per år.  
 
§5 Rapport utskott  
- SKAndal 
Väntar på pengar från Mathias och SKA-styrelsen. Filip har kontakt med Jan.  
SKAndal 10år 2018, kanske gör nåt kul! Bränna saker osv.  
Alla gör sitt jobb, ingen säger nåt allt verkar OK. 
- SKAnsen (ej aktivt)  
- Spotlight (ej aktivt)  
 
§6 Ansökningsevent 23/11 
Lunch i K21. SKAndal ska också vara med. Kvällen, puben på Trappan, från 19- ish 21. Emelie 
delar eventet igen. 
 
§7 Sektionsaktvitet: julbord  
- datum 12/12, Lorena, Cicci-P och Lana kan ej pga de ska dricka alkohol hela dagen. Ska vi 
ha annan dag? Vi kör 12/12. Ska satsa på vegansk/vegetariskt, man får ta med eget också så 
det blir lite knytis. 1000kr budget. DK-lokalen. Alla som kan komma tidigare tar med pynt. 
Strategier för inbjudan, EMS får gärna vara med, måste skriva på engelska i eventet. Cirka 
tid 18. Ta julkort.  
 
§8 Övriga frågor 
- EMS-studenterna: hur ska vi unkludera de? Måste de alltid inkluderas? Dom är här så 

kort tid och verkar aldrig taggade. Komma på en liten plan för hur och när de ska 
inkluderas. 

- Lana undrar om hur vi ligger till ekonomiskt. Emelie ber om underlag från Jan till nästa 
möte. 

 
§9 Nästa möte - mån 27/11 15.30 
Sista mötet för året 11/12. 
 
-Genomläst av justerare Olle Norell 2017-11-20 kl 16:33 


