Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 2019-05-06

§1 Mötets öppnande
Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 11.17

§2 Mötestekniska val
Sekreterare: Alexandra
Rösträknare: Mikael och Eddie
Justerare: Adam och Hedda

§3 Lägesrunda
Lovisa - har gjort ett första utkast på kändismejlet
Adam och Fredrik - Amo-möte på onsdag
Hedda - lärarnas näringslivsutskott om scen som inte finns, möte med Mathias på onsdag
Hadeer - Har varit på tryckeriet, pratat med EMS, skickat ut kallelse.

§4 EMS
EMS vill inte ha en ordförande, de måste ha 4 olika poster enligt stadgarna men står inte
specifikt vilka poster som måste ingå. En av de är medlem i Stuff nu. Det är bra om någon
från EMS är med i vår styrelse. Lite oklart om varför vi representerar dem, de vill hellre vara
en egen styrelse.
Förslag: samla SKAM och EMS på ett stort möte ca en gång i månaden, och de har varsin
representant.

§5 Individuella samtal
Boka tid helst idag med Hadeer eller imorgon.

§6 Tryckeriet
Visat preliminärt tryck på hoodiesarna.

§7 Tygväskor med SKApligt

Ca 5000kr och svart väska med färgat tryck. Om vi ska samarbeta. 10/10 röstar för beiga
tygpåsar, och om vi samarbetar måste vi ha en färg.

§8 Stadgarna
Alla har läst stadgarna. Inga oklarheter

§9 Stormötet
Vi kommer behöva visa en mindre verksamhetsberättelse, våra aktiviteter osv. Skriva rapport.
Sara kommer se över SKAm-rapporten.
Vi måste berätta att alla har fått sina pengar osv. Vi ska boka lokal tre veckor innan, SP34.

Verksamhetsberättelse - vad har vi gjort under terminen? Påskaktivitet, pluggstuga x2,
maj-aktivitet, mycket marknadsföring med instagram, individuella presentationer.
Amo-veckan. Vi har gått ut med klasserna 2 gånger, enkäter. Tryck nya kläder.

§10 Revisor
Lorena vill vara revisor för nästa termin.

§11 Arbetsmarknadsvecka
Vi kan inte skicka ut förfrågningar än, pga Peo Hansen har inte svarat om hur schemat ser ut i
oktober. Fortsätta lägga ut potentiella arbetsgivare.

De inbjudna får prata i max 10-15 minuter, Hadeer vill inte ha stolar i lokalen. Vi bokar
färgeriet? En blandning av föredrag, och mingel. Vi borde se över miljöaspekterna innan.
Bestämma lokal.

§12 Kändismejl
Mall för mejl finns både på svenska och på engelska. Deadline fredag 10/5.

§13 Avhopp
Lovisa kommer inte att fortsätta. En mindre ledamot.

§14 Miljöombud
Miljömålen är klara och godkända. Dra ned på plastpåsar, källsortering beroende på hur stor
aktiviteten är. Att det blir så pass miljövänligt som det går under varje aktivitet, styrelsen får
komma med förslag och föreslå ändringar.
Vi har tidigare aldrig haft en punkt inför aktiviteter som innebär miljöaspekt, men det kan vi
börja med.

§15 Hjälpstuga
Hadeer ska bestämma datum för nästa pluggstuga.

Mötet avslutat kl. 12.03

