
Dagordning SKA-sektionens styrelsemöte 171016  
 §1 Mötets öppnande   

§2 Mötestekniska val  

- Sekreterare Tilda 

- Justerare/rösträknare Cicci M 

  §3 Nya styrelseledamöter  

Olle och Timmy väljs in i styrelsen  

Timmy som ledamot. Olle som vice UB. Båda kommer vara med lite där det behövs och få koll på 
styrelsearbetet inför nästa år. 

 §4 Tankar efter förra mötet 

 §5 Rapporter poster  

- Ordförande 

Stadgerevidering har börjat. Kallelse till stormöte den 9/11 kl. 17 har skickats. Lokal: B42. Stuff har 
tackat ja till att vara mötespresidium. 

- Kassör  

Vi ska prata om kostanden för julbordet senare, för vi har använt ganska mycket av budgeten. Går att 
fixa genom att ta ca. 20 kr betalt eller anordna en knytis.  

- Informationsansvarig 

- Marknadsföringsansvarig  

Jobbar på med arbetsmarknadsdagen 

- AMO  

Hade möte 5/7. Helterminsschema är på gång. Finns pengar att ansöka om att få ifall en vill driva ett 
projekt för lika villkor. Bomulls kaffeautomater. Studentvägledning och studenthälsan får kritik av 
elever. Nästa möte 2/11. Då ska Emelie gå istället. Det är kallt i grupprummen i kåken.  
Studenthälsan bör uppmärksammas. Skåp i kåkenentrén ifrågasätts. 

– UB 

Har ingenting att rapportera. Ska på möte efter detta möte. Ska rapportera Mathias om olika 
bedömningar gällande referenssystem. 

 - Miljöombud  

Klädbytardag kl. 18 på tisdag den 17/10 

 §6 Rapport utskott  

- SKAndal  

Har gjort en färdig budget. 



 

- SKAnsen (ej aktivt) 

 - Spotlight (ej aktivt)  

 §7 Postbeskrivningar till stadgerevidering 

Alla ska skriva ned ett utkast till policydokument för sin egen post. Alla ska ha ett utkast till mötet 
vecka 43. 

§8 Nya mästeriet   

 §9 Arbetsmarknadsdag 20/10  

Behöver hjälp med att hitta alumner och företag med montrar till arbetsmarknadsdagen. 

 §10 Övriga frågor  

- byta mötesdag? 

Avvaktar 3 veckor 

 - hemsidan  

Beslutat att vi ska ha one.com (?) 

Lorena tar lite ansvar för detta 

- förfest ovveinvigningen 4/11  

 §11 Nästa möte - ons 18/10 16.00 (?) 

 


