
Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 2019-03-27 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 15.16 

 

§2 Mötestekniska val  

Sekreterare: Alexandra 

Rösträknare: Elin och Eddie 

Justerare: Hedda och Lydia 

 

§ Lägesrunda 

Karolina - ska ha kassörsöverlämning 

Lovisa - har börjat skriva på sponsmejl 

Eddie - har haft överlämning med Hedda och Lydia, möte med Mats och Mathias 

Hedda - har haft överlämning med Eddie 

Lydia - har haft överlämning med Eddie 

Elin - har börjat sponsmejl, gjort en poll på instagram om ryggsäckar 

Hadeer - har varit på möte med Eddie, Hedda och Mirka om väskor, pratade om SU-projektet 

i måndags 25/04. 

 

§ Fika 

Städa upp efter sig, pga blev ganska smuligt förra gången. Fika varannan vecka. Nästa vecka 

Elin och Hadeer. 

 

§ Fotografering 

Vi kan vänta med fotograferingen till maj månad, vänta tills vi har beställt kläder. 

 

§ Kläder 

Vi betalar själva 99:-  för tröjan, vi bestämmer en så att alla har likadan. *Update: vi kör 

röstning i chatten, resultat tills nästa vecka och nästa möte 

 



§ Skapligt 

Nolle-P, vi vill vara med på middag på trappan med skapligt. Vad vill vi ha som egen 

aktivitet? Något som lockar, aktiviteter och lekar som är roliga att göra tillsammans. 

Exempel: pekleken, quiz med olika kategorier så att alla känner att de kan svara. 

Skicka förslag till skapligt. 

 

§ Måndagens möte 

Lärarna var positiva till vårt SU-projekt, och sa att de kan vara med att hjälpa till. Börja i 

slutet av maj, så att vi hinner ha ett möte innan slutet av terminen. Fika under pluggstugan. 

Skriva ett policydokument med regler för projektet, ex. man får inte skicka en hemtenta till 

någon. Mats sa att vi inte kan ta ansvar för att folk fuskar, men att vi inte ska uppmuntra till 

det.  

 

Vi skulle kunna skapa en ny Facebookgrupp, där alla medlemmar från de olika årskurserna. 

  

Alla kan tänka över vad vi kan ha för regler till SU-projektet, till nästa vecka. 

 

§ SU-projektet 

Den väskan som Hadeer visade på bild förra veckan, kostar inkl moms ca 8000:-. Om vi 

köper in 25 st skulle vi kunna sälja de för 400:-. Pengarna skulle vi kunna lägga på 

arbetsmarknadsdagen och julbordet. 

Om 50 st, kan vi sälja för 350:-, då får vi in 17500:- 

Eddie kan se efter om han kan ta ansvar för att göra ett formulär, tillsammans med Hadeer. 

Gå ut i klasserna 

 

§ Formulär 

Ett för grupprocesser, ett om väskor och ett om arbetsmarknadsdagen. 

 

§ Arbetsmarknadsveckan 

Tre dagar, två studiebesök. Hadeer kommer att ansvara för det, Karolina kommer att 

dokumentera hur vi gjort för nästa styrelse. Kan hjälpa till om det blir mycket uppgifter: 

Mirka. 



Vi har tillgång till var de gamla SKA:arna arbetar. Detta ska skickas in innan sommarlovet, 

för att vara i god tid, sedan en gång i augusti och en sista gång i oktober. Eventet ska äga rum 

i slutet av oktober. 

 

§ Spons 

Efter folkhemskursen kan vi fortsätta med att söka spons. 

 

§ KSM - samarbete 

Vi kan vara intresserade av att beställa tygpåsar eller väskor tillsammans med dem för att få 

ner kostnaderna. 

 

§ Aktivitet i april 

Kontakta lokalbokaren för att se om vi kan vara i källaren på kvällen. Kolla ÖB eller Rusta 

för pris på godisägg. Köp godis i lösvikt för att fylla. 

 

§ Gå ut till årskurser 

På tisdag 2:a april till SKA år 2, enkäterna ska skrivas ut denna vecka.  

 

§ UB 

Mail från Mats om att han inte längre kommer vara studierektor för programmet, och inte kan 

ta hand om grupprocesser längre. Kvarstår som kontaktperson, fram tills överlämning, men 

kommer inte kunna lägga så mycket tid till det. 

 

Mötet avslutat 16.26 


