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STYRELSEMÖTE

Onsdagen den 6:e mars. Plan 3. 
Närvarande: Stina Freland, Axel Gustafsson, Selma Elhachimi, Markus 

Clasen, Jenny Edsvik, Julia Nordholm, Tilda Herrlin

#1 Runda med uppdatering kring vad som hänt sen senast i utskotten och
styrelseposterna

Eventutskottet har planerat gruppvisning på nationalmuseum. Kassör har bokfört och arbetat med 
sektionens lån till mottagningen. Vice ordförande har arbetat med extrainsatt SM. Mottagningen 

har arbetat med lånet från sektionen och gjort klart mottagningschemat samt haft kontakt med 
Sveriges arkitekter. Ordförande har haft möte med bygg om ett möte den 19:e med Bygg, 

samhällsbyggnad samt energi och miljö. 

#2 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
a. Mottagningen och skolans marknadsföring på hemsidan inför öppnande av

anmälan Mottagningen har diskuterat vilken information som ska vara på hemsidan om 
mottagningen. Detta diskuteras vidare med kommunikatören. 

b. Skyddsombud Ordförande kontaktar THS och frågar vad det innebär med att ha ett 
skyddsombud.  

#3 Utvärdering extrainsatt SM Det var bra att mötet hölls i ett grupprum vilket ledde till mycket 

diskussion. Bra att mötet hölls kvällstid och att vi hade satt upp en tidsram. Styrelsen kan bli bättre 
på att förbereda sig. Vidare behövs gränsen på 12 personer exklusive styrelsen för att vara ett 

giltigt möte ses över. 

#4 Åtagande SM
a Tillsätta PAS/SNO Ordförande frågar studenter i årskurs 1 och 2 som Styrelsen tycker är 

lämpliga.
b Tillsätta Rustmästeri. Styrelsen kommer att leta efter sektionsmedlemmar som för tillfället inte 

sitter i styrelsen att vara med. Selma tillsätt som ordförande för rustmästeriet. Rustmästeriets 
uppgift just nu är att undersöka sektionsmedlemmarnas åsikt om färg på overallen. 

c Tillsätta Bemärkelsekommitté. Markus tillsätts som ordförande för Bemärkelsekommittén. 
d Utreda fanans pris. Punkten tas upp vid senare tillfälle. Styrelsen ska sammanställa vad frågan 

egentligen handlar om.
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#5 Övriga frågor ärenden. THS Balen 27 april, Inbjudan för två styrelsemedlemmar. Sektionen 

betalar hälften av biljettpriset. 

#6 Mötets avslutande. Mötet avslutas 13:05. 


