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Styrelse-/Megarådsmöte 
16 oktober 2019 

Närvarande: Markus Clasén (Ordförande), Vendela Folke (Vice ordförande), Jonatan 
Lindgren (Ledamot), Pernilla Karlsson (Ledamot), Julia Nordlöf (Ledamot), Olle 

Björkebaum (Ledamot)

Mötet öppnas 12.10

1. Välmående, alla mår bra. Det bjuds på fika.

2. Genomgång av föregående protokoll. Visioner och mål:

• Öka antalet medlemmar i sektionen.

• Öka antalet aktiva medlemmar i sektionen (engagerade i utskott eller styrelsen).

• Skapa en pott och se till att den används.

• Skapa hållbara och effektiva förvaringsytor.

• Ökat bidrag från ABE-skolan. Få mer bidrag utifrån det goda arbetet vi gör.

• Utred hur man får ut friskvårdsbidraget.

• Öka sektionsklädselns synlighet på campus.

• Få ordning och reda i stadgarna. Göra dem korta och koncisa.

• Upprätthålla fikatraditionen på möten.

• Ha ett högt deltagande på sektionens möten.

Att förbättra studiehälsan genom friskvård blir en punkt för eventutskottet.

Sidospår:   Beställ tröjor till styrelsen/sektionen.
• Ökar vår synlighet och aktivitet 
• Folk som söker till styrelsen 
• Snyggt plagg som är sektionsspecifikt
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4. Slack

Alla i styrelsen har slack, Megarådet är inte alla med i än. Vendela fixar. 

5. Rustmästeriet 

Pernilla har pratat med Selma och Julia om ovveförsäljning. Det blir säljtillfälle på torsdag 
lunch. Om man inte kan komma dit kan man meddela Pernilla. Listan lämnas över till 
Pernilla som skickar iväg en beställning.

6. Fördelning av ansvarsområden.
• Studiebevakning Julia.
• Skyddsombud Olle.
• Kommunikation Pernilla. 
• Idrott Jonatan.
• Lokalansvar Olle.

Apk, Arkitektursektionens Pong-Kommitté går i dvala. 

7. Höstens representation 

• S-länken har skickat en inbjudan 22 oktober. Alla som vill gå ska meddela Markus.
• Biljetter till Flygs och Bergs jubileum har vi missat.
• Två representationsplatser till Fysiks Ettans fest. Markus och Vendela väljs.

8. Övriga frågor

Skolan har frågat om vi tycker att det låter bra med att ha en föreläsning/studie med 
studenthälsa vid tre tillfällen. 
Olle får bli kontaktperson för denna fråga. 

Vendela fixar mailen och fotografering. 

Luncher (12-13) ska ej schemaläggas av skolan. Markus tar upp det med ledningsgruppen 
på skolan.

Fotorummet diskuteras och diskussionerna kring denna fortskrider.

Ett eventuellt återuppväckande av materialförmedlingen diskuteras. Skolan har efterfrågat 
detta.

9. Mötet avslutat 12.58


