Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 170830
§1 Mötets öppnande

§2 Mötestekniska val
-

Sekreterare
Cicci M

-

Justerare/rösträknare
Jan

§3 Tankar efter förra mötet

§4 Rapporter poster
-

Ordförande
Ej närvarande

-

Kassör
Swish är kirrat!

-

Informationsansvarig

-

Marknadsföringsansvarig
Inget att rapportera, jobbar med arbetsmarknadsdagen.

-

AMO
Ej närvarande

-

UB
StuFF tyckte att vårt projekt var superbra. Annars inget att rapportera.

-

Miljöombud
Har mailat andra miljöombud om byteskvällen. Kommer ske v. 42. MiP håller idet,
men kommer antagligen bli ett samarbete mellan alla Gröna sektioner inom FilFak.
Räknas nog inte som en sektionsaktivitet.
NLSek vill ha en StuFF-pub, kanske i samband med byteskvällen?

§5 Rapport utskott
-

SKAndal
Ej närvarande

-

SKAnsen (ej aktivt)
Spotlight (vilande)

§6 KALAS
6/9. Vi har två platser. Mässan är 14-18. Vi har fått två gratisbiljetter till kvällen.
Incheckning av material mellan 11.30-13, Tilda och Emelie fixar detta och tar första passet,
Cicci M och någon mer tar andra passet i så fall.
§7 Kick-off
Torsdagen 7/9. Vi hänger på DK, Jesper kollar om det går att boka lokalen, annars kan vi
hänga i allrummet. Vi ses runt 17, och så äter vi antagligen något (sektionen bjuder inte L).
Alla får ta med egen dricka, och så spelar vi VÄRVET, det blir KUL! :D
§8 Arbetsmarknadsdag
Behövs en till person i arbetsgruppen nu när Anna har hoppat av.
Jan går med i arbetsgruppen, med Lorena och Jesper.
Cicci P fixar en poster.
Vi mer praktisk hjälp får arbetsgruppen be resterande styrelsemedlemmar om hjälp.
Ska vara med på ett möte om SKA 20, för att kolla läget och samordna.
§9 Övriga frågor
Minnesstund för Jakob kommer hållas 31/8, kl. 13.
Anna har hoppat av styrelsen, så därför behöver vi fokusera på att få in nya personer i
styrelsen. Vi måste börja gå till klasserna för att presentera oss och peppa folk!
Vi gör en poll på facebook med datum då vi kan gå ut i klasserna, så får alla klicka i vilka
datum de kan.
Kontakta Mathias om en ny SKA-roll-up, då vår nuvarande har fel liu-logga. Jesper mailar
Mathias.
§10 Nästa möte
-

ons 13/9 (ej möte 6/9 pga KALAS)

