
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 2019-05-21 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet kl 12:25 

 

§2 Mötestekniska val  

Sekreterare: Elin 

Rösträknare: Adam & Hedda 

Justerare: Adam & Eddie 

 

§3 Lägesrunda 

Lydia - Mår bra, har mailat om tavla till arbetsmarknadsdagen. 

Adam - Mår helt ok, stressad, ska på sista amo-möte för terminen på torsdag, höll i 

aktiviteten i fredags.  

Mikael - Mår bra, följde miljömålen till förra eventet 

Elin - Mår bra, har gjort event till bokmässa 

Hedda - Mår bra, stressad, fått rapporter från miljöstyrelsen - deras slutsatser, ska kolla 

igenom dem och återkomma. Kolla på frågor till enkät för ska-elever och gå ut med det till 

klasserna. Mattias sa att de kanske kunde betala för väskorna. 

Eddie - Mår bra, inte gjort så mycket, höll i aktiviteten i fredags.  

Hadeer -  Mår bra, Ska maila Mattias och fråga om väskorna, skrivit terminsrapporten, och 

idén om SU-projektet och slutgiltiga kallelsen till stormötet.  

 

§4 Feedback om aktiviteten 

Bra idé med pizza och quiz. Bättre framförhållning så att informatören hänger med. Fler som 

ska komma till nästa event. Ansvarar själva för eventet, det ska inte ta över på varje möte. 

Evangemang ska vara uppe i alla fall tre veckor innan dagen.  

 

§5 Juristgruppen 

Adam anmälde sig inte, har mycket för sig just nu. Hadeer om aktiviteter utanför styrelsen, 

man ska försöka kompromissa, att man kan ha en lista. Att man ändå kan fråga styrelsen om 



vi har några frivilliga. Man kan pusha för ny styrelse att det finns event och utbildningar att 

det blir som en naturlig del av styrelsen. Räknade om en lista och det blev 4/6 personer, så det 

blev att vi ska ha en lista.  

 

§6 Rapporter 

Hadeer har skickat iväg rapporterna, och UB har fått svar om strukturen på rapporterna. 

Förhoppningsvis hamnar vi på C-nivå. Hadeer har skickat iväg SU-projektet och har fixat en 

verksamhetsberättelse.  

 

§7 EMS 

Hadeer har skrivit till Gabriella om att vi behöver en verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse om deras utskott. Fick ett mail från Christopher från EMS som är den nya 

verksamhetsberättelsen. Nästa EMS-utskott består av endast två personer. Hadeer har försökt 

att nå Mikael från stuff ang detta, Ordförande och Vice planerar att träffa Mikael från stuff på 

insek-mötet. Elin ska försöka fixa en Minet eller nåt, för att rösta på mötet.  

 

§8 Dagordning för stormöte 

Nya punkter för dagordningen. Dubbelkollar med styrelsen att vi inte glömt något.  

 

§9 Sammanfattning av individuella samtal 

Alla har inte haft ett samtal. Hadeer har ställt samma frågor till alla, många upplever att det 

kan vara stökigt på mötena, en del tycker det är bra men många tycker det är bättre med mer 

seriösa möten. Grupperingar tas upp och känner exkluderade, många känner att de kan tänka 

sig att göra mer än vad de gör idag. Mötena gav mycket och hur fortsättningen för styrelsen 

ska gå till. Ska fortsätta med detta nästa möte så att alla hör.  

 

§10 Stormöte 

Har sju olika dokument som ska visas på stormötet. Fråga om fika, styrelsen tycker att vi ska 

ha frukt eller fika, mineralvatten - Adam och Elin kan ansvara för att fixa fika till stormöte. 

Och försöka få en till person. Veganskt, glutenfritt och allergivänligt. Olav är ordförande och 

sekreterare är inte funnen ännu. Roll-up ska finnas på stormötet som Eddie ska hämta.  

 



§11  Informatörspunkt 

Excelfil om hur det går för marknadsföringen på Instagram och Facebook, vill att hela 

styrelsen ska planera sina event i förväg då informatör ser samband mellan planerade inlägg 

och icke planerade.  

 

§12 bokmässan 

Hadeer och Alexandra ansvarar för bokmässan den 29:e. fråga om Mats har böcker styrelsen 

kan sälja  

 

§13 Mail till kommunen 

Han svarade på mail om studiebesöket i kommunen. Där vi behöver tydliggöra saker i mailet 

- vilka delar av kommunen vi vill besöka. Stadsplanerar, Ekonomiplanerar, Kultur- och 

samhällskontoret valdes. Vi ska skriva om mailet så att de förstår att det handlar om ett 

studiebesök.  

 

§14 Ansökan till lust - godkänd förening 

Hadeer behöver skicka till dem information om hur stor styrelsen är. Måste skicka liu-id och 

information om minst 5 personer i styrelsen. Vi avgör det på nästa möte så vi kan skicka 

vidare.  

 

§15 Lärande för hållbar utveckling  

Förfrågan om intresse av att driva frågor om hållbar utveckling hos liu av sektionen. Lägg 

upp på Facebook om hållbar utveckling.  

 

§16 nästa möte 

Lunchmöte den 27:e klockan 12:00. På grund av hektisk dag är det viktigt att alla kommer i 

tid då mötet bara max kan vara i en timme.  

 

Godkänd och underskriven av: 

 

 



 


