Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 170605
§1 Mötets öppnande
§2 Mötestekniska val
- Sekreterare
Cicci M
-

Justerare/rösträknare
Lana

§3 Tankar efter förra mötet

§4 Rapporter poster
- Ordförande
Vi har en plats på kalas den 6/9, avtal är påskrivet, vi får två biljetter gratis sen kostar
det men som fadder får en rabatt.
11-12/8 ska märkesbacken målas, vi målar den 12/8 mellan 9-17.
Var på diplomering för Grön Sektion.
Fick mail från Sara Ahlstedt om hur vi ska få SKA 1an att känna större samhörighet
osv med varandra. Föreslog möte om detta den 14/6 eller den 20/6. Cicci P går, och
Linda.
Mattias frågade om vi ville göra en film om SKA, men det känns som det är upp till
projektgruppen för SKA 20år att styra med.
Vi behöver en ny UB till hösten.
SKAndal behöver personer som kan jobba på fulsittningen under Nolle-P.
Vi som sektion kan tänka oss att bidra med lite pengar till ljud/ljus under finsittningen
på Arbis, om det skulle behövas. Detta då vi vill hjälpa SKAndal och Nolle-P är så
pass viktigt.
Arbetsmarknadsdagen. Kommer antagligen hamna i oktober i samband med SKA
20år. För sent att börja planera vid terminsstart i augusti? Det är viktigt att dagen blir
bra då det är en av de största aktiviteterna vi gör som sektion. Alla närvarande är
överens om att planering inför detta måste komma igång innan sommaren.
Sektionernas dag 11/10, planeras att bli mer kåröverskridande och större i år än
tidigare.

-

Kassör

-

Informationsansvarig

-

Marknadsföringsansvarig

-

AMO
Pratade om AMO-dagen.

Behövs 2 nya kuratorer och hälsovägledare inom studenthälsan. Ska heller inte vara
lika campusberoende utan flytta runt mer.
Bomull ska flyttas till Kopparhammaren 2. Ska ha koll på hur det blir med matplatser
osv där.
AMO-handboken ska revideras.
Resultat från Studentundersökningen läggs upp på vår drive.
-

UB
Maila Cicci P om någon har något som borde tas upp på terminens sista lärarmöte.

-

Miljöombud
Vi fick diplom som Grön Sektion.

§5 Rapport utskott
- SKAndal
Väntar på tillgång till kontot. Måste också ha swish till Nolle-P, Jan har sagt att han är
on it.
-

SKAnsen (ej aktivt)
Spotlight (vilande)

§6 Engagemang instyrelsen + möte varje vecka?
För att inte missa så mycket om en missar ett möte samt för att jämna ut arbetsfördelningen.
Kan också korta ner mötena om vi har de oftare. Måndagar.
Beslut: Vi testar detta inför hösten.
Viktigt att vara noga med att meddela när en inte kan komma på möten, samt försöka
prioritera styrelsearbetet.
§7 Arbetsgrupp mästeri
Eventet som gjordes angående detta gick inte superbra. Men Lana, Anna och Cicci P är
pepp på att dra i detta.

§8 Övriga frågor
- Examensceremonin 10/6
Planering är klar. Ca 150 personer är anmälda att komma.
§9 Nästa möte
- mån v.33, 14/8

