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Megarådsmöte 
30 oktober 2019 

Närvarande:Vendela Folke (Vice ordförande), Martin Labbé (kassör), Olle 
Björkebaum(ledamot), Yasmina Ennouri(Event), Julia Nordlöf(ledamot), Robert Capaldi (A-
bar), Hannah Holland(A-bar), Herman Laestander (Arkipelago), Stina Freland (Festeriet),

Vice ordförande öppnar mötet.

1.Möte inleds med en öppen fråga; fler ansökte till utskott än tidigare…vad beror det på?
Bra mottagning kan ha varit ett skäl…närvaro på campus har stärkts… fler utskott var 
involverade i mottagningen…bra med samarbete mellan utskott. 
Om det går bra för ett utskott så är det bra för hela sektionen…

Utskottens budgetar:
Nya budgetar gås igenom.
Festeriet- budgeterar för ett plus-resultat,(600kr mer) klubbas igenom.
Mottagningen- 0 resultat, en extra tusenlapp till buffert, klubbas igenom.
Arkipelago - accepteras, med reservation för förändringar i framtiden…
A-baren- accepteras.
 Samtliga sektionsbudgetar är nu accepterade

Kommentar;(sektionsmedlemmar bör vara mer involverade i budget?, finns fördelar och 
nackdelar… hur kan man tala till dessa medlemmar mer?

2.Bidrag och subventioner:

Fortsatt diskussion med ABE-skolan för ett ökat bidrag…vi vill öka 

A- baren vill få bidrag för vakter på slutfest…Slutfesten anses som ett event där fler 
sektionsmedlemmar bör vara involverade…hur uppnå detta? 
Möbelmässan också? 
Rundvandring i förråden diskuteras, var finns det plats? Kontakt med akademiska hus har 
inletts…
Alkoholtillstånd ABAR-vem betalar detta?troligtvis abaren? Fortfarande oklart

3.Årets JML- person

KTH anordnar en diplomering där man utser en person som gjort ett utmärkt arbete i 
dessa avseenden, info om nominering skall ges ut till studenter.
Diskussion inleds om andra bemärkelser som delas ut…

4. Hållbarhetsarbete
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Diskussion inleds om hållbarhetsarbetet i utskotten;
Mottagningen planerar för att byta ut plastbestick mot riktiga, färre engångsartiklar…
Festeriet använder riktiga glas för det mesta och vill fortsätta med detta, åker kollektivtrafik 
till ärenden…, 
Hur förbättra sopsortering i skolan? Finns otydligheter i soptunnor, det bör ske en 
effektivisering och större awareness i att man måste sopsortera…
Abar- kör inte med plastmuggar, de använder pappmuggar, pantar allting…

(Diskussion om Martin och servera kort inleds för att få köpa grejer till grossistpris) 
MARKUS KOLLA UPP DETTA!

5.Fasadforum 14/11

Mingel på moderna museet
 
Osv.

Ordförande avslutar mötet  12.57


