Mötesprotokoll SKA-sektionens styrelsemöte 2019-05-27

§1 Mötets öppnande
Tillf. ordförande öppnar mötet kl. 16.15

§2 Mötestekniska val
Sekreterare: Alexandra
Rösträknare: Adam och Eddie
Justerare: Elin och Lydia

§3 Lägesrunda

Fredrik: sista Amo-mötet med utvärdering
Lovisa: sista mötet
Elin: uppdaterat på facebook och instagram
Adam: Amo-möte Fredrik
Hedda: har gjort en enkät med Lydia, har haft kontakt med Mathias som ska godkänna.
Eddie: diskuterat om arbetsmarknadsdagen osv
Hadeer: räknat påsar och klistermärken, pratat med SKAM, fått svar från Mikael

§4 Individuella samtal
Sammanfatta lite generellt. Har kommit fram till att det är en lite bättre miljö i styrelsen nu,
mer seriöst men fortfarande lite mycket bra, för majoriteten. Vissa föredrar den förra
stämningen, att det är för seriöst nu. Vissa är redo att göra mer i styrelsen, och vissa har inte
tid. Ett förslag är att räcka upp handen när man vill säga något under mötet. Inte skicka
meddelanden i chatten på kvällstid, pga kan störa. Man kan ha en annan chatt, mer informell
där man kan prata om vad som helst, för att främja kamratskap och bra sammanhållning.
Ha mer aktiviteter för oss själva i styrelsen är ett tips.

De individuella samtalen har varit en punkt i terminsrapporterna, så bra att vi fortsätter med
det.

§5 Terminsrapporten
Stuff vill att vi ska komplettera punkten om vi har en struktur för programrådet, de andra
punkterna ser bra ut. SU-projektet tyckte de var jättebra, men de vill att vi skriver mer om hur
det kan gynna styrelsen eller sektionen. Mer tydliga i beskrivningen, deadline 2:a juni, på
söndag.

§6 Lista över vilka som ska gå på en aktivitet
Röstades igenom förra mötet att det ska finnas en lista med folk som går på de aktiviteterna
som inte Eddie eller Hadeer kan gå på. Man ska kunna byta plats och ersätta någon på listan
om man inte kan. Samt att man kan gå på något om man verkligen är intresserad av något
särskilt.

§7 Bokmässan
Bokmässa på onsdag TP301, ta med så många böcker som man vill bli av med som möjligt.
Mellan kl. 14.00 - 17.00, vi i tvåan kan gå och fixa salen i förväg. Ta med swish-numret. Vi
har 63 tygpåsar, vi ska inte sälja mer än 25 st. Rösta om priser.

Merch-röstning
Klistermärke + påse för 70 kr: 6/10.
Alla medlemmar får 25% rabatt om man köper båda: 10/10
Om man bara köper för tygpåse 10%: 10/10

Hämta duken, Lydia tar med en ram med bokstäver. Väskorna + klistermärken.
Vi kanske ska köra ett quiz. Informera Micke om miljö-aspekter.
Vi kanske kan fråga två personer redan nu om de kan köpa fika, medan vi fixar med eventet:
Fredrik och Eddie.

§8 Arbetsmarknadsdagen
Hadeer tycker inte att det varit bra att skicka ut brev för tidigt. Ca 5 positiva svar. Sveriges
radio ringde Hadeer. Kvinnojouren. Amnesty kan inte komma i år, har dålig erfarenhet av att
delta på arbetsmarknadsdagar på Liu, men pratade om praktik.

Vi borde fixa affischer inför eventet, Adam kan designa och Lydia hjälper till.
Hadeer har gjort ett förslag på upplägg för kvällen.
I slutet kanske vi skulle kunna ha en kul aktivitet. Adam föreslår mingelbingo.

§9 LUST-godkänd förening
Sektionen ska ge ut 5 kontakter till dem, för att vara en LUST-godkänd förening. Förmåner
ex att boka via TimeEdit osv. Lämna ut namn, mail till sektionen och LiuID. Elin och Adam
kan ge ut sina uppgifter.

§10 Stormötet
Vi har hittat en termos. Vem kan tänka sig att fixa kaffe? Vi kan fråga pressbyrån och
studentcafét. Hedda frågar. Adam, Mikael och Elin kommer vara fikaansvariga.
Lorena ska komma då vi ska rösta igenom henne till revisor.
Rösta via app, tystnad under röstning.
Elin och Hadeer ska ses innan mötet.
Vi måste berätta om verksamhetsberättelsen.
Styrelsens verksamhetsberättelse - vem känner sig manad att berätta den? Lydia skulle kunna
ta den.
Vi kommer behöva papper och pennor under mötet, SKAM har det nere i källaren som vi
kanske kan låna.

§11 EMS
Vi ska rösta igenom dem som 2 personer endast. Mehdi och Fou, vi ska kunna rösta igenom
dem men även Stuff tycker att det verkar lite märkligt med bara två poster. Men i
policydokumentet nämns fyra roller, inte nödvändigtvis fyra poster.

§12 Fotografering
Kan bli innan stormötet.

§13 Diplom/Miljöombud
Grön sektion, att vi är godkända som grön sektion. Vi ska få märken av Liu till ovven, som vi
fick På mötet fick Mikael info om att det borde finnas ett bättre samarbete mellan alla

sektionerna om hur man ska tänka kring miljö, ska ske under mötena. Ett mer gemensamt
fokus kring miljö i styrelserna, mer gemensamma krav.

§14 Aktiviteter till höstterminen
Vi ska helst inte göra om samma aktiviteter, inte kopiera. Massa nya idéer, vi borde idealt ha
en aktivitet varje månad. Helst mycket i augusti/september, när alla är nya.

Ex frukost med de nya studenterna veckan efter nolle-p, utan Skam.

Diskutera om vilka aktiviteter vi kan ha nästa höst i två grupper.

Frukost i september: 10/10 röstade ja. Hadeer, Elin och Karolina.

§15 TimeEdit
Eddie ska få tillgång till bokning efter Lovisas avgång.

Mötet avslutat kl. 19.04
godkänd och underskriven av:

