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Megarådsmöte 
21 januari 2020 

Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande), Martin Labbé 
(kassör), Robert Capaldi (barmästare), Jasmina (eventutskottets ordförande), Herman 

Laestander (Arkipelagos ordförande), Hanna Holland (barmästare), Stina Freland 
(klubbmästare), Maja Hultqvist (klubbmästare), Julia Nordholm (mottagningsansvarig), 

Pernilla Karlsson (ledamot), Julia Nordlöf (ledamot, mötets sekreterare), Tobias Edwards 
(vice kårordförande, gäst)

Ordförande öppnar mötet 12.05

1. Fika och samkväm med megarådet.
vi har en gäst från THS, vice kårordförande - han verkar glad över att vara här.

2.  Vad har alla gjort sen senast vi sågs? 
Mottagningen är igång, har arbetshelg nu i helgen.
A-baren ska ha vernissage ihop med Arkipelago.
Event är igång.
Pas, går bra, börjar nästa vecka.
Festeriet är igång nästa vecka, 6 pubar, samarbeten och interngrejer.
Arkipelago jagar företag till mässan. Jobbar mot möbelmässan, montern, vernissage 
pernilla, ovvarna har kommit och delats ut
Styrelsen, stadgar, fakturor, 
Ekonomi, håller koll på ekonomiansvariga 

3.  Vintermöte.
Val till barmästare.
Val av ledamot till styrelsen (fyllnadsval).
Kamratstipendiet, ska tas beslut om idag. 
Excellence - beslutas efter årsmötet.
Fanbärare, skickas ut idag - representation, hedersuppdrag.

4. Ekonomin går superbra för alla, de säljs mer än köps in. 

5. Stadgeändringar
Deadline på måndag för stadgarna, de kommer ut på Slack och sen får man komma med 
förslag och åsikter/ stavning, formulering osv. 
Kommer komma ut på onsdag för medlemmarna. 

Ändringar
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- Ekonomiansvarigs roll, vi väljer inte ekonomiansvariga, ska vi välja dessa på mötena 
istället för internt. — Budget-SM, vald på SM för att få förtroende. - hur ser vi på detta? - 
svårt att kanske hitta någon som vill göra direkt, ha lite tid att hitta någon. Förra årets 
ekonomiansvarig sitter en månad extra, tills nya blir val. 

Godkännande val eller kandidat val? Godkännande val är mer logiskt då det är den 
ansvariga som ska välja, någon som man trivs med än någon helt annan. — alla tycker det 
lät bra. - kommer vi få tillräckligt med medlemmar till de nya mötena. 
Istället för stormöte, så blir det ett megarådsmöte. Lättare att byta senare.

- Hur man avsäger sig poster och hur man avsätts. 
Det bör vara formellt, så man inte går och funderar på det och hoppar av innan nått stort. 
Det bör tas upp på megaråden och inte på stormöte. Men eftersom de väljs på stormöte 
borde de avsättas på stormöte. Man bör inte kunna gå ihop sig på megarådet och rösta ut 
någon som blev vald av medlemmarna. Man behöver inte ge anledningar till varför utan 
mer ”den här personen hoppar av”- ” är det okej för alla?” 
Om man vill avsätta någon borde det finnas regler och stiftelser för detta. 
Om det är en utskottsordförand e- hur gör vi då. Det löstes med att anta i utskottet som tog 
över.

- ska utskotten ha vice? Är det en funktion som man vill ha?- känns inte nödvändig då det 
finns flera ansvariga och det är bra. Man behöver inte ha en ansvarig och en vice. Men 
det kan vara bra att ha med i protokollet men man måste inte ha det i sitt utskott. vi gillar 
flexibiliteten och vill inte det ska vara bestämt för det passar olika,  olika år med 
ansvarstagande. 

- Ekonomi och budgethantering. 
- vi håller inte THS stadgar
- Det känns konstigt att vi sitter och bestämmer i ett rum, medlemmarna borde få vara 

med på mötena om budget. Megarådet eller styrelsen väljer budget inte riktigt rätt. 
- Budget-SM, i oktober där vi beslutar om den stora sektionsbudgeten, saker de vill 

spendera på och saker de tror de får in pengar på. Megarådet får ha litet möte där man 
balanserar budgeten och där man hjälps åt att fixas budgeten inför stora budget-SM. 

Budgeten och verkligheten. 
- Arkipelago - man lägger budgeten för an bra mässa, man får under budgetera men inte 

överbudgetera. Revedera ner på nästa mässa. 
Chalmers kunde godkänna upp till 5000 kr av styrelsen. Pengarna slussas runt till nästa 
år, så man måste bara har koll på sin ekonomi. 
-låter stort att man måste fixa budgeten inför nästa sm. Man ska vara transparent mot 
medlemmarna, men inte så mycket att det hindrar arbetet.
 För att undvika problem och inte göra ändringar hela tiden. Medlemmarna får veta och var 
med att bestämma om vad som händer med pengarna. Kassör får avstämma med varje 
ansvarig och gå igenom hur det går innan varje SM. 
Man har diskussionstillfälle innan men sätter budgeten på sm möte. 
Varje utskott har buffertar och varje utskott har nått att ta från. 
Sektionensbudget. Medlemmarna måste ha tillfälle att säga vad de vill lägga pengarna på. 
Mer centraliserat system. 
Äska pengar.
Extrainsatt möte på tisdagen den 28 januari för att gå igenom föreslagna stadgeändringar.

Ordförande avslutar mötet 12:57.


