
Mötesprotokoll 
SKA-sektionens styrelsemöte 180122 
 
§1 Mötets öppnande 
 
§2 Mötestekniska val 
- Sekreterare 
Cicci M 
 
- Justerare/rösträknare 
Jan 
 
§3 Tankar efter förra mötet 
 
§4 Rapporter poster 
- Ordförande 
Har mailat de nominerade och fått ok från alla förutom en. 
Har insekt på onsdag.  
 
- Kassör 
Alla papper är ordnade och skickade till revisor. Men saknas några kvitton, antagligen från 
Nolle-P, en kostnad på runt 400-500 kr. Ska dubbelkolla igen och försöka lista ut detta.   
Ska skriva ihop den ekonomiska berättelsen i veckan.   
 
- Informationsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
- Marknadsföringsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
- AMO 
Psykisk ohälsa och stress som tema inför amo-veckan, som förslagsvis kommer vara v.15. 
Förslag på perspektiv som kan lyftas: prestationsångest, hållbart engagemang.  
 
Nästa trygghetsvandring blir måndag den 29/1, antagligen typ 17-19. Bra om så många som 
möjligt kan gå.  
 
- UB 
Inget att rapportera. Har UB-möte på onsdag. 
 



- Miljöombud 
Inget att rapportera. 
 
§5 Rapport utskott 
- SKAndal 
Jan ska gå igenom ekonomin men Filip. 
Har en fest kvar.  
 
- SKAnsen (ej aktivt) 
- Spotlight (ej aktivt) 
 
§6 Årsmöte 
- mötespresidium 
Vi fortsätter fråga folk, men Felicia är på om vi inte hittar någon annan. Cicci M är 
sekreterare.  
 
- dagordning 
Vi kör på samma dagordning som förra årsmötet.  
Valrådet kan ta sin punkt innan mötet öppnas. 
 
- stadgerevidering 
Klar. Ska skickas ut med möteshandlingarna.  
 
- verksamhetsberättelse 
Emelie och Tilda skriver den på onsdag.  
 
-budgetförslag 
Vi lägger mest ekonomiska resurser på avslutningsceremoni och arbetsmarknadsdagen. 
Förutom det även på sektionernas dag, kalasmottagningen, Nolle-P. 
Vi kommer lämna ca 10 000 kr till nya styrelsen. Med StuFF-pengar inräknat så lär nya 
styrelsen starta på ungefär 15 000 kr.   
Mest pengar borde gå till sektionsaktiviteter, typ främst arbetsmarknadsdagen, men också 
nolle-p, sektionernas dag osv.  
 
Arbetsmarknadsdag: 5000kr 
Nolle-P + KALAS: 2000kr  
Utskottsstöd: Den summa som SKAndal har just nu 
Medlemsaktiviteter: 3000 kr 
Övriga sektionsaktiviteter: 1000 kr 
 
Möteshandlingar ska skickas ut den 24/1. 



Allt inför årsmötet läggs in i en ny mapp på driven, där kan alla kolla igenom innan det 
skickas ut. 
 
§7 Övriga frågor 
- Hemsidan 
Kommer heta skasektionen.nu 
Alla poster kan få egna mailadresser 
 
§8 Nästa möte 
- mån 29/1 15.30 


