Styrelsemöte SKA-sektionen 30/1-2017
Mötet öppnas
Val av Mötessekreterare: Lorena
Val av Justerare/rösträknare: Lana
Val av sökande till nya poster
Följande val gjordes av styrelsen:
●
●
●
●

Sekreterare: Cecilia Mildén
Ledamot: Anna Isacsson
Ledamot: Elise Lundgren
Miljöombud: Lorena

Förra året:
● Bra saker att fortsätta med:
● Olika arbetsgrupper för speciella event
● Bra kontakt med utskotten, viktigt.
● Båda generalerna i utskottet kommer vara inbjudna på styrelsemöten.
●
●
●

Målsättning att jobba ihop, för att det inte ska vara så lång mellan posterna.
Ha en rapportrunda på styrelsemötena för att ge alla en översiktlig koll.
Google kalender? Facebook? - Så man vet vad alla andra håller på med just nu.

Inför kommande året:
● Transparens: Att utåt visa vad vi röstar igenom inom styrelsen. Hålla anslagstavlan
uppdaterad med info och mötesprotokoll exempelvis.
Rapporter från styrelsen:
● Ordförande: Emelie är taggad. Ska på första INSEKT i nästa vecka.
● Kassör: Vi har en bra grund och stå på ekonomiskt. Kassörsmöte på torsdag. Ändra
firmateckning ska göras.
● Informationsansvarig: Har fått överlämning. Har fått en del mail. Fått mail från
kommunikatören på LiU angående campus Norrköpings 20 års jubileum, 18:e mars.
Håller på att uppdatera hemsidan, tavlan och facebook, vi måste ta nya bilder. Skaffa
instagram? - Yes
● Marknadsföringsansvarig: Inte så mycket än. Har ännu inte fått kallelse till möten
med Näringslivsansvarig på StuFF.
● AMO: Haft överlämning med Lorena, ska på AMO möte i nästa vecka med Linnéa på
StuFF.
● Utbildningsbevakare: Haft överlämning, första UB-mötet på onsdag. Ingen
antagning till SVS i höst, programmet ska omarbetas och nyantagning nästa
verksamhetsår. StuFF kommer gå vidare med det. Har varit ett möte med
programledningen kring stuff rapporten om lärarledd tid. Vi ska fortsätta ligga på
lärarna och se vad som kommer ske sen.

Jobba med att göra utbildningsbevakarnas post mer typ tydlig, så folk är medvetna om vad
de gör. Skapa en UB- mail.
Miljöombud - Lorena blev vald idag. Har inte hänt mycket, ska ha överlämning med Samuel
i veckan som kommer.
Valrådets punkt:
Tobias är här som representant för Valrådet.
Valrådet är ungefär som StuFFs riksdag. Valrådet arrangerar kårvalet som kommer äga rum
i mars. Nu har listbildningen börjat, alla medlemmar får bilda en lista. Alla som vill vara med
skriver upp sig på en lista. Listorna lämnas in på Kårallen eller Trappan. Sprid information
om listbildning och kårval.
SKAndal:
● SKApligt har blivit outade.
● Skiftesplaner är på g.
● Skulle ha pub nu på fredag, men den sköts fram till senare under våren.
● SKAndal kommer ha en fest i maj med socionomprogrammets festeri SoCeR.
SKAnsen:
● Ingen närvarande representant.
Översiktlig genomgång av verksamhetsplan:
● Stormöte för terminen kommer ligga i maj
● Styrelsemöten varannan vecka.
● 2 sektionsaktiviteter per termin.
Förslag: Pluggfrukost, bjuda på frukost och typ få hjälp från “äldre studenter”. Anna,
Lana och Cicci är planeringsgruppen.
● Ut och prata i klasserna, försöka vara så många som möjligt.
● Sektionen på Nolle-P, synas mer aktivt för att rekrytera medlemmar.
● För att inkludera masterprogrammet bör det mesta översättas till engelska, vi skulle
även behöva ha en representant för EMS.
● Nolle-P för masterprogrammen
● Arbetsmarknadsdagen ska göras igen, bör börja i god tid. Ska omfatta
masterprogrammen också, hade varit bra om någon från EMS skulle vilja vara med i
arbetsgruppen.
● Examensceremoni-gruppen, Emelie och Jan och Arvid är med.
● Arbeta med att rekrytera två utskott till nästa verksamhetsår. Alternativet att satsa på
att göra om till ett mästeri.
● Dra igång Spotlight igen? - Oklart. Svårt att rekrytera till ytterligare ett utskott.
Sektionströjor:
Inte så ekonomiskt. Spons? Alternativt om man betalar en del själv.
Lorena kollar upp kostnadsalternativ.
Mötesdag:
Bra att ha en fast mötesdag. Måndagar 15:30, N
 ästa möte: 13/2, 15:30

