
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte, 
2018-01-15 
 
§1 Mötets öppnande  
Ordförande öppnar mötet kl 15.29 
 
§2 Mötestekniska val  

★ Sekreterare  
Cicci M 
 

★ Justerare/rösträknare  
Cicci P 

 
§3 Tankar efter förra mötet  
 
 
§4 Rapporter poster  

★ Ordförande  
Vi måste se till att kämpa och stötta varandra sista spurten! <3 
Insekt nästa vecka.  
 

★ Kassör  
Håller på med bokslut. Om någon kan hjälpa så skulle det uppskattas! Vi kan nog ta 
hjälp av StuFF, Åsa.  
Väntar på två fakturor, sen ska vårt ekonomiska verksamhetsår vara slut. Vi kommer 
nog sluta på lite under än vad vi startade med men det är ändå okej med tanke på 
hur mycket vi har gjort!   
 

★ Informationsansvarig  
Har kommit en del mail. Mest saker som ska delas. 
Alla får hjälpa till att bjuda in folk till eventet för årsmötet! 
 

★ Marknadsföringsansvarig  
Ej närvarande.  
Inget att rapportera. 
 

★ AMO  
Jesper var på möte. Handlade mkt om psykisk ohälsa.  
Vi ska välja ett tema gällande detta: pluggstress. 
Ska markera ut på en karta vart alla sitter och pluggar. 



25/1 är nästa möte.  
 

★ UB  
Programråd: SVS lägger ju ner så det ska skickas in förslag om att koppla ett befintligt 
masterprogram till SKA. Ett förslag som togs upp på programrådet är att dela upp 
SKA i olika inriktningar.  
Nästa programråd blir någon gång innan påsk. 
Många sjukskrivna/upptagna lärare, kan komma att påverka handledningstillfällen. 
Hög frånvaro är fortfarande ett problem som ska utredas.  
Mats Brusman är ny studierektor från och med iår.  
Alla kurser på SKA ska beröra hållbar utveckling.  
UB-möte: Engagemangspoängen kommer att räknas om en suttit i styrelsen 17/18! 
Studenthälsan har haft hög belastning innan jul.  
 

★ Miljöombud  
Inget att rapportera. 

 
§5 Rapport utskott  

★ SKAndal  
Läget är bra. Hade fest i lördags, kom inte så mycket folk men det gick ändå bra.   
Outning av förmästeri den 27/1. Kul om alla kan komma! 
En fest kvar den 17/3. Många jobbpass i mars.  
Ser bra ut ekonomiskt. 
Överlämningar börjar efter outningen, general och vice-general är dock redan 
informerade.  

 
§6 Vad har vi kvar?  
Finns ett dokument på driven, “what is left do do”. 
SU-projektet är klart och inskickat! 
 
§7 Årsmöte  

★ Mötespresidium  
StuFF har tackat nej. Det behövs någon som har någon typ av att kunskap av att leda 
ett föreningsmöte, och någon som står utanför SKA-sektionen. Alla får kolla runt och 
fråga folk.   
 

★ Dagordning  
Arvid undrade om valrådet kan få utrymme att informera om kårvalet - det är ok! 
Emelie kopierar dagordningen enligt stadgarna bara. 
 

★ Stadgerevidering  



 
§8 Göra förslag på styrelse 2018  

★ Finns nu ett förslag på nästa styrelse på driven. Emelie mejlar till alla som sökt och 
meddelar vilken post de kommer nomineras till.  

 
§9 Skriva (ska skickas ut den 24/1):  

★ 1. Verksamhetsberättelse (ansvarig Emelie)  
Vi tar det på nästa möte 
 

★ 2. Ekonomisk berättelse (ansvarig Jan)  
Vi tar det på nästa möte 
 

★ 3. Verksamhetsplan 2018 (ansvarig Tilda)  
Finns ett förslag på driven nu 
 

★ 4. Förslag på budget 2018 (ansvarig Jan?) 
Vi tar det på nästa möte 
 
 

§10 Övriga frågor  
★ Hemsida  

Lana och/eller Lorena kollar på hemsidan med Anisa. 
 
§11 Nästa möte  

★ Mån 22/1 15.30 


