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Megarådsmöte
9 oktober 2019
Närvarande: Markus Clasen (ordförande), Vendela Folke (V-ordf), Hanna Holland
(barmästare), Stina Freland (klubbmästare), Maja Hultqvist (klubbmästare), Martin Labbé
(kassör), Yasmina Ennouri (ordförande Eventutskottet), Jonatan Lindgren
(styrelseledamot) Selma Elhachimi (ordförande Rustmästeriet), Julia Nordholm
(mottagningsansvarig), Herman Laestander (ordförande Arkipelago), Julia Nordlöf
(styrelseledamot), Pernilla Karlsson (styrelseledamot), Robert Capaldi (barmästare)
Ordförande öppnar mötet 12.04
1. Presentationsrunda, det bjuds på fika.
2. Schemat för styrelsemöten & megaråd presenteras av Markus.
Hopp till punkt 8 - Markus berättar för utskotten att de ska sätta en budget - den ska in till
Markus senast den 21/10, måndagen innan budgetmöte, så kollar han och Martin igenom
den.
Hopp till punkt 9 - Verksamhetsplan ska också sättas, kan skrivas löpande eller i
punktform, även den ska in den 21/10. Verksamhetsplan, budget och vision är de
viktigaste besluten för det kommande året.
Julia frågar om det är möjligt att skicka en representant? Markus svarar ja,
rekommendation är den som är ekonomiskt ansvarig i utskottet.
3. Diskussion om mål för verksamhetsåret, både utskottsspecifika och för sektionen i sin
helhet.
Utskottspecifika mål:
Klubbmästeriet har som mål att öka deltagandet på pubar, nå en högre försäljning,
arrangera fler pubar samt ett utökat samarbete med andra sektioner.
Mottagningen har som mål att hålla en mottagning.
Eventutskottet skulle vilja börja med yoga.
Sektionens mål:
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Öka engagemanget bland sektionsmedlemmar
Skapa en gemensam pott för inköp
Öka förrådsytan och/eller förrådens yteffektivitet
Öka bidraget från ABE-skolan
Förbättra studenthälsan genom friskvård
Få igång eventutskottet
Implementera ovven och öka synligheten på campus
Få ordning och reda i stadgarna
Tydligare reglera ansvarsfördelningen mellan mottagningen och skolan vid introkursen/
självbyggeriet
Upprätthålla och vidmakthålla fikatraditionen på möten
4. Kommunikationsmedel. Det är alltid lite svårt att få ut vad vi gör. Både den externa och
interna kommunikationen kan förbättras.
Vendela presenterade slack.
Mötet beslutade att använda slack. Megarådet har som målsättning att sköta all
kommunikation där, samt att lägga upp viss viktig info även i facebookgruppen.
5. Rustmästeriet. Selma har begärt att avgå som ordförande för Rustmästeriet.
Rustmästeriet är en kommitté under styrelsen, därför bör någon i styrelsen vara dess
ordförande. Större lager av sektionsklädsel är inte så bra, det är en stor investering med
låsta tillgångar och det blir svårt med udda storlekar som blir kvar. Bättre att sälja på
beställning.
Selmas utträde godkänns.
6. Pernilla nominerar sig själv till ny ordförande för Rustmästeriet.
Mötet beslutar att välja Pernilla till ordförande för Rustmästeriet.
Mötet beslutar att kommittéernas arbete ska planeras och bollas med styrelsen i första
hand, för att därefter presenteras för Megarådet.
7. Diskussion om eventuella sektionsgemensamma inköp. Skall det i årets budget skapas
ett utrymme i den centrala budgeten för att köpa in materiel som kan användas av alla
utskott efter behov? Detta vore något annat än framtidskontot, som är en buffert och ej
lämpat för ”shopping”.
Har utskotten tankar på saker som kan köpas in centralt?
Kamera - Ses som positivt, men vissa har löst det själv, men kan vara bra att
medlemmarna inte behöver använda privata kameror eller dylikt.
A-baren känner att mobilkamera har varit nog, har inget behov, är även rädd för att den
skulle användas privat, t.ex. för att fota egna projekt.
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Hyra ett förråd kanske? Arkipelago skulle t.ex. kunna köpa monterbord, kostnaden för att
hyra ett extra förråd skulle kanske vara lägre än att hyra bord. Arkipelago tycker att förråd
är viktigare än kamera.
Det skulle kunna vara en gemensam pott som man kan hämta ur allt eftersom idéer blir
mer konkreta.
Stor kaffebryggare på ca 20-40 liter är ett annat alternativ. Skulle kunna användas av alla
utskott. Svårt att använda, speciella filter, koppar, anslutningar, frågan måste utredas. Kan
även vara bra för att bjuda folk, t.ex. fyll i enkäten så får du en kopp. Känns som högre
prioritet än en kamera. Hur ska förvaringen lösas?
Förrådet måste rensas. En del saker måste tittas på också - vems är vad?
Gemensamma grejerna borde inventeras och skrivas upp på en lista. Eventuellt en ny
hylla till styrelseförrådet? Smartare förvaring behövs, kostar en del men förmodligen
mindre än att skaffa mer förrådsutrymme. Stora saker som inte är värdefulla kanske skulle
kunna ställas på våning 0. Det kan dock stöta på patrull hos skolan.
8. Punkten har redan gåtts igenom, Markus upprepar, gör en utskottsbudget till den 21/10,
de gås igenom och klubbas på budgetmötet.
9. Punkten har redan gåtts igenom, Markus upprepar, gör en verksamhetsplan till den
21/10 de gås igenom och klubbas på budgetmötet.
Fråga - ska Arkipelago och A-baren göra budget etc. för hela året?
De har annat ämbetsår än resten av Megarådet. De ska ändå planera och budgetera för
sektionens fulla verksamhetsår, dvs tom september. Det sattes en budget förra året, de
kan revidera den gamla. Ordförande har löpande möten med skolan, så om utskottet vill
pitcha idéer eller har andra synpunkter gällande skolan är det bra om även ordförande kan
lägga in ett ord om dessa.
Alla utskott ska tänka på det. Alla ska även tänka på att ma vid ekonomiskt samröre med
skolan behöver vara ute i god tid och ha tydlig kommunikation.
10. Beslut av datum för fotografering.
Mötet beslutar att Vendela sköter fotograferingen och att hon lägger upp två möjliga
lunchtider under vilka Megarådets medlemmar kan besöka henne för fotografering.
11. Övriga frågor. Inga övriga frågor.
Mötet avslutas 12.53

