
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 2019-03-04 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Tillf. ordförande öppnar mötet kl 14.15 

 

§2 Mötestekniska val  

Sekreterare: Alexandra 

Rösträknare: Mikael och Adam. 

Justerare: Eddie och Fredrik 

 

§3 Lägesrunda 

Eddie - Ub-möte med Lydia och Hedda 

Adam - AMO-vecka 

Timmy - SKAM men har avslutat sin post i styrelsen 

Mikael - Har bytt från UB till miljöombud 

Fredrik - Amo-möten 

Emelie  - Jobbar på förra årets bokföring 

Hedda - Ub-möte 

Alexandra - lämnar över informatörsuppdrag 

Hadeer - Insekt-möte, vill ha möte med STUFF 

 

§4 Överlämning 

Emelie och Matilda ska ha överlämning med alla som ska bli kassörer styrelsen/skam. Eddie 

ska ha möte med blivande UB. De nya ska höra av sig till föregående. 

 

§5 Sektionsutbildningen 6 mars 

18.15. Rekommenderar att man tar 16.22-bussen om man tar Campusbussen från Västertull. I 

Valla är det C-huset. Buss tillbaka från Blå havet. Avlut 22.00, Buss kl 22.15. 

 

§6 STUFF 

Informatör ska dela en länk vidare enkät om psykisk ohälsa, man kan vinna pris. 



 

§7 Möten 

Vi bestämmer i slutet av varje möte, alt. Hadeer kollar upp båda klassernas schema. 

 

§8 Presentation av styrelsen på sociala medier 

Lättare för studenter att känna igen de som har en post i styrelsen. Ta bilder och lägga upp på 

Facebook och hemsidan. Helst utomhusbilder, om väder tillåter. Första veckan i april, alt. 

första april 11.15. 

 

§9 Planera in aktiviteter/uppdelning. Projekt 

C-nivå med projekt exempelvis att fixa programväskor. Måste ha fler aktiviteter, 3 aktiviteter 

per termin. 

Exempel: mat på Trappan, glass på avslutningsdagen, påskpyssel innan påsk i april. 13 röstar 

för skattjakt i påsk. Hedda och Lydia vill hålla i det. Eddie och Adam ska göra mat på 

Trappan i maj, med quiz. Glass med styrelsen i juni, Alexandra och Hadeer. 

 

§10 Amo-veckan v. 10 

Fredag 8 mars myshörna, Täppan 51 med Adam och Fredrik. 

 

§11 Pengar från examensceremoni 

Inte tillåtet att betala ut pengar utan kvitto, Jan säger att det är möjligt att visa upp transaktion 

från banken och redovisa på stormöte. Redovisa till stormötet. Röstlängd: 13 röstar ja till att 

Adam ska få sina pengar tillbaka. 

 

§12 Stormöte 

I slutet av maj, revisor Oskar ska läsa igenom bokslut. Preliminärt datum 28:e maj 17.15. 

 

§13 Fika 

Fika varannan vecka. Röstlängd: 11 stycken röstar ja. Skriva lista om allergier och dela i 

gruppen. Hadeer och Eddie nästa vecka (v. 11). Fikalista. 

 

§14 Regler 



1. Man ska vara i tid, vi börjar en kvart över. 

2. Helst inga mobiler, protokoll för punkter. Ok att titta i kalender 

3. Uppstår konflikt ska man prata med de involverade. 

4. Skriva kontrakt, 30 dagars uppsägningstid. För att undvika kris, hitta ersättare. 

5. Frånvaro. Man får inte ha mer än 20% i frånvaro, annars medlemsmöte där man får 

avskeda personen. Skriv varför man inte kan komma till Hadeer eller Eddie. 

 

§15 SU-projekt 

C-nivå, Hadeer är ansvarig och ska skriva rapporten och lämna till Stuff. Till augusti får vi 

pengar. En idé är att ha en läxhjälp/pluggstuga för programmet, dit man kan gå och plugga 

om man har svårt för ett särskilt tema bara för SKA. För att öka sammanhållning genom alla 

årskurser, skapa gemenskap och främja samarbete. Möte hos Mats och Mathias om spons 

eller hjälp med fika. 

 

Idé 2 - väskor och ryggsäckar. 

 

Förra SU-projektet med att involvera EMS kommer att fortsätta, bjuda in dem till aktiviteter 

och stödja. 

 

§16 Bankuppgifter till Stuff 

Skicka nya bankuppgifter till Stuff, den ansvarig över bankkontot. Nordea har inga fysiska 

kontor, kolla upp bankkortet. Emelie ska höra med Jan om bankkonto-uppgifter. 

 

§17 EMS + Masterprogram CSS 

Alla skulle behöva åka till Valla och presentera oss. UB-frågor och AMO-frågor. Vill vi ta 

detta ansvaret innebär dubbelt så mycket arbete. Hadeer ska boka möte med Stuff om att det 

är ologiskt. Röstning: 11 av 11 säger nej till masterprogrammet. 

 

§18 Bokning av lokal 

Swedbank, men nu kommer vi få tillgång till studentförenings-bokning. Två personer som tar 

ansvar för att boka och lämna lokalen i gott skick, 3 veckor i förväg. Hadeer och Lovisa. 

 



§19 Kläder 

Vi ska trycka nya styrelse-kläder, vi får 500 kr från Stuff och 80 kr var. Hoodie med 

dragkedja, lite tunnare. Förslag med post som tryck. Röstning: 11 av 11 är med på att trycka 

kläder. Kolla upp med företag som kan trycka. 

 

§20 Källaren 

Fråga Mirka om skåp i källaren, svara socionomerna. 

 

§21 Öppet hus - Hadeer och Adam 

Torsdag 7 mars. 13.15-15.00 i Kåken representera SKA. 

 

§22 Insekt-möte 

26 februari. Stuff söker ny styrelse, rekryteringen är klar men man kan motkandidera. Post i 

14 månader.  

Kognitionsvetenskapsprogrammet har utvecklat en tjänst för att räkna röster, som vi kan köpa 

för ca 300:-. 11 av 11 röstar ja. 

 

De har lämnat frågan om jullov åt sidan. Vi får uppgifter över lovet. Ska vi återuppta frågan 

om att få längre sommarlov och skippa jullov? Att ta upp med Mats och Mathias. Vi behöver 

inte ta det vidare. 

 

§23 Bokmässa 

Där man kan sälja sina böcker. Boka en lokal och ta dit all litteratur man vill sälja vidare, i 

början av juni så att treorna är klara med sina uppsatser, eller precis i början av höstterminen. 

Fika med styrelsen, se över datum. Återkom med datum. 

 

§24 Info-mailen överlämnande 

Mirka, Lovisa och Elin ska ha info-mailen. Dela driven med alla nya medlemmar. 

 

§25 Nästa möte 

Torsdag 21/3 lunchmöte 12.15 Swedbank. 

 


