Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte
170913
§1 Mötets öppnande
§2 Mötestekniska val
★ Sekreterare
Cicci M
★ Justerare/rösträknare
Tilda
§3 Tankar efter förra mötet

§4 Rapporter poster
★ Ordförande
Nöjd me KALAS, vi borde föra vidare till nästa års styrelse att de åker dit.
Varit på möte och diskuterat SKA20. De vill att vi ska hjälpa till med marknadsföring och
betalningar går via oss (Jan har koll!). Föreslog att vi ska presentera det nya konceptet för
mästeriet, men det är ju bara ett förslag innan det röstas igenom på stormötet i november.
Vi räknar inte med detta i nuläget.
Hade möte med Jesper med en som ville träffa alla sektioners ordförande och
marknadsföringsansvariga. Pratade mycket om SKA:s svårighet med att komma i kontakt
med arbetslivet. Kan hjälpa oss att få med en representant från kommunen till
arbetsmarknadsdagen.
Ska på Insekt-möte idag.
★ Kassör
Har kassörutbildning på torsdag.
★ Informationsansvarig
★ Marknadsföringsansvarig
Ej närvarande.
★ AMO
Ej närvarande

★ UB
Ej närvarande
★ Miljöombud
Möte imorgon angående byteskvällen som är v. 42. MiP-sektionen drar i detta, vi kommer
vara där men behöver nog inte göra så mycket.
§5 Rapport utskott
★ SKAndal
Anna J (kassör) har valt att hoppa av festeriet, samt Patricia har också lämnat. Filip tar över
som inofficiell kassör fram tills stormötet då han kan röstas igenom av medlemmarna.
★ SKAnsen (ej aktivt)
★ Spotlight (vilande)
§6 Gå ut i klasser
Vi gör en omröstning i fb-gruppen med datum då vi går ut i olika klasser.
Vi bjuder på kaffe när vi är hos ettan!
Borde också fokusera mkt på EMS så vi får med någon därifrån i nästa styrelse!
§7 Sektionernas dag 12/10
11-13 har sektionerna sationer mellan husen. Tanken är att alla sektioner är i par med en sektion
från en annan kår. Det lottades och vi är med MT. 300kr per sektion, det ska finnas något ätbart och
något kul att göra. Kårerna bjuder på kaffe. Klädsel under dagen är ovve för de som har!
På kvällen är det storpub med märkesförsäljning, där både sektioner och utskott får sälj, och quiz om
sektionerna.
Bra om alla kan vara med både på dagen och på puben!
§8 Arbetsmarknadsdag 20/10
Arbetsgruppen har möte imorgon, 14/9.
Lokal är bekräftad och affisch är klar!
Oklart vilka företag/organisationer som är klara, vi behöver en mer tydlig bild av hur det ligger till vid
nästa möte!
§9 Övriga frågor
★ Cicci Ps fråga - fick frågan om vi vill ha vita ovvar till EMS, men de skulle köra på orangea som
resten av SKA. Men ingen i EMS har köpt ovve i år så de kommer inte vara med på
ovveinvigningen.

§10 Nästa möte
★

troligtvis ons 20/9 16.00

