
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 14/05/2019 

 

§1 Mötets öppnande  

Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 12.06 
 
§2 Mötestekniska val  
Sekreterare: Alexandra 
 
Justerare: Adam och Elin  
Rösträknare: Fredrik och Eddie 
 

§3 Lägesrunda:  

Eddie: skrivit på mejlet till kommunen, fadderutbildning 

Lydia: har bokat möte med Mathias, fadderutbildning 

Adam: AMO-möte med Fredrik, fixat evenemang på fredag med Eddie 

Fredrik: terminsrapport, amo-möte 

Micke: skriva i evenemang om miljöaspekter att tänka på för de inbjudna. Lägga till punkter i 
miljömål? 

Lovisa: Skrivit kändis-mejl 

Elin: fadderutbildning 

Hedda: ska arbeta med terminsrapporten, samt möte med Mathias 

Alexandra: kändis-mejl 

Hadeer: Pratat med Peo Hansen ang arbetsmarknadsdagen 

 

§4 Arbetsmarknadsdagen 

Datum är fredagen den 1:a november, studiebesöket kommer att vara den 31:a oktober. 

 

§5 SKAM 

Vill vi ha våra bilder i deras nolle-bok? Vill vi ha med insta samt hemsida? Allt detta ska vara 
med, med informationstext om vad styrelsen är. Vi väntar med fotografering tills dagen efter 
vi får tröjorna från tryckeriet. 

 

På pluggstugan efter mötet skriva om infotexten om styrelsen. 



 

§6 Motion 

Motion från SKAM ang deras outfit, stass. Lång orange ovve med hängslen. 11/11 säger ja 
till deras stass. 

 

§7 Utbildning 

Nästa vecka den 22:a maj på Valla. Träffa en juristgrupp om avtalsrätt, stadgar osv, för alla 
medlemmar. Börjar 16.30, kommer finnas fika först till kvarn. Frivillig, ej obligatorisk. Helst 
2 ska dit. Adam kan eventuellt, Micke kan. Måste anmäla senast fredag 17/05. 

 

§8 Tygpåsarna 

Det kommer förmodligen inte bli av pga vi har inga pengar. SKAMs 60 stycken för 5000:-, 
de kör på idén själva. Vi kanske har råd till hösten. Vi säger nej nu till SKAM. 11/11 har 
röstat nej. Vi har egna svarta tygpåsar kvar i förrådet. 

 

§9 Pengar för hoodies 

Vi måste betala nästa vecka. Ska Hadeer betala, eller dela upp det? Det kommer ligga på 
2000:- ca, vi skulle kunna dela. 5/11 kan tänka sig att dela på priset. Elin, Micke, Fredrik, 
Eddie och Hadeer. Dela priset på 5 pers, få tillbaka pengarna till hösten. 

 

§10 Terminsrapport 

UB, AMO, vice och ordförande ska avsluta sina rapporter tills fredag 17/05. Skriva korrekt 
osv. Behöver inte vara långa. 

 

Till fredags event MÅSTE vi erbjuda att folk blir medlemmar, för att uppnå kriterierna till 
rapporten. 

 

§11 Programrådet 

Har vi haft möte med programrådet tidigare? Samma som programmöte? Har vi en 
struktur/text vi utgår ifrån på mötena? Det finns en dagordning, med en punkt som rör oss. 
Lydia frågar Mathias idag.  

 

§12 Trappan 



Trappan vill ha tillbaka alla nycklar. 

 

§13 Mingel-möte 

Karolina gick på mötet på Campus Valla. Träffade olika sektioner, fick visitkort till en person 
som är samverkansutvecklare. De kan hjälpa till med projekt, bra kontakt! Vi borde även 
prata med Liu innovation, skulle vara mycket bra till arbetsmarknadsdagen. 

Change makers, jobbar aktivt för att förändra världen. Karolina har en mejl till dem. Kommer 
få alla kontakter snart.  

 

Vi borde jobba mer med EU 2030-målen, att det står tydligt någonstans. 

 

§14 EMS 

EMS ska besöka oss nästa vecka, de hittade 6 elever på ettans lektion. EMS ska besöka 
tvåornas klass nästa vecka. Ang. rap-grejen. 

 

§15 STUFF 

Stuff kommer komma och prata tio min under vår tid med nollan på Trappan. 

 

§16 Kvällen med ettorna 

Vi måste bestämma vad vi ska göra då. 22 augusti. Vi får ej ha en kort informationsträff 
första dagen. Faddrarna kommer att vara med så många aktiviteter som möjligt, ca 2 stycken 
varje aktivitet. 

22:a kommer vi köra speeddating, Täppans café. Man kan göra ett quiz, kanske två olika bl.a 
styrelse-quiz. Mingel. Fråga om vi kommer att behöva betala för något? 

 

§17 SU-projektet 

Hadeer har skrivit rapport om SU-projektet, ang. pluggstugan.  

 

§18 Kallelse stormöte 

EN till kallelse kommer skickas ut nästa vecka. SKAMS motion kommer bifogas, 
verksamhetsrapporter. Ekonomisk berättelse från SKAM. 

 



§19 Mejlet till arbetsgivarna 

Alla läser igenom och ser om det ska läggas till något. 

 

§20 Källaren 

Nu har Mathias godkänt giltig tillgång till källaren. 

 

Mötet avslutat 13.16 

Underskriven och godkänd av: 

 


