
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 180219 
  
§1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet kl 15.36 
 
Nya styrelsen och gamla styrelsen har gemensamt styrelsemöte. För att nya styrelsen ska få 
mer insikt i hur saker går till. 
  
§2 Mötestekniska val  
Sekreterare: Tilda 
Justerare/rösträknare: Lorena 
  
§3 Tankar efter förra mötet   
  
§4 Rapporter poster  
Ordförande 
Har inte så mycket att rapportera, jobbar med överlämningar och dokumentation. Jobbar 
med en pärm att lämna över till Lana. Ska fixa med en utvärdering. Har insekt på onsdag 
21/2.  
Kassör  
Har påbörjat överlämningen. 
Informationsansvarig  
- 
Marknadsföringsansvarig  
Inget att rapportera 
AMO  
 
UB  
Har inget att rapportera 
Miljöombud 
Har inget att rapportera 
  
§5 Rapport utskott  
SKAndal  
 
SKApligt 
Har dragit igång spons. Mailat, fått lite svar. Börjar komma i ordning.  
 
§6 Info till ny styrelse 
Lorena går igenom StuFF och vad det är. Hur relationen mellan stuff och sektionen ser ut. 
Cicci P går igenom vad en sektion är och vad vi som sektion gör och förväntas göra. 
 
Jesper går igenom vad stadgar är och vilka som är sektionens viktigaste stadgar. Stadgarna 
ska upp på hemsidan så att de är tillgängliga för alla sektionens medlemmar. 
 
Tilda går igenom vad en verksamhetsplan är samt vad som ingår i verksamhetsplanen 2018. 
Emelie går igenom terminsrapport A - B - C - nivå., avtal med stuff, och SU-projekt.  
 



Utskott och dess avtal med StuFF skrivs på våren.  
 
Jan går igenom ekonomin 
Sektionens medlemmar som bestämmer på vad som pengarna ska läggas. Alla har ett 
kollektivt ansvar om vad som händer med pengarna. Om medlemmar tycker att styrelsen 
inte skött ekonomin kan de välja att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Sektionen har för tillfället 
ungefär 10 000 kr.  
Sektionen är ytterst ansvarig för utskottets ekonomi också. 
  
§7 Övriga frågor 
När bör nya styrelsen starta med arbetet? Vad är viktigt att tänka på? 
Gamla styrelsen svarar att det är bra att börja på en gång med att synas i klasserna och få 
en bra sammanhållning. 
 Hur ofta är det bra att ha möten?  
Gamla styrelsen rekommenderar 1 gång i veckan, men det är upp till nya styrelsen att 
avgöra vad som passar bäst för dem. 
 
Fråga Mattias om hjälp, han kan hjälpa att sponsra styrelsen. Sprida information osv. 
 
Tanken är också att de som sitter på poster som har möten ska följa med på ett möte 
tillsammans med nuvarande post. 
Den 1/3  ska gamla och nya styrelsen ha kickoff. Pubhäng. Amina undrar om det kommer 
spåra. Lorena säger att för den som vill kommer det att spåra. 
§8 Nästa möte  
sista mötet: mån 26/2 15.30   
nya styrelsen: mån 12/3 15.30? I Swedbank 
 
Mötet avslutat 16.31 


