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Megarådsmöte
15 april 2020
Närvarande: Vendela Folke (vice ordförande), Gustaf Delebeck
(barmästare), Maja Hultqvist (klubbmästare), Stina Freland (klubbmästare), Julia
Nordholm (mottagningsansvarig), Herman Leastander (ordförande Arkipelago), Pernilla
Karlsson (ledamot), Julia Nordlöf (ledamot) samt Cornelia Haag (ledamot)
Vice Ordförande öppnar mötet 12.13
1. Vad har hänt för utskotten? Mottagningen är i full gång med kommunikation med andra
sektioner, lokalbokning, kolla kostnader, värva pladdrar mm. Arkipelago försöker kolla på
olika sätt att sammarbeta med företag och håller på att sammanfatta detta. Festeriet har
inte något att arbeta med. A-baren har inte heller något som de arbetar med men de har
tagit beslut om att slutfesten inte blir av.
2. Är det något vi behöver ur skolan? Mottagningen skulle, vid något tillfälle innan
sommaren, vilja ha tillgång till förrådet för att se vad som finns och helst även tid för att
städa förrådet. Ingen annan behöver ha tillgång till något. Pernilla kolla post regelbundet.
3. Hur fungerar skolarbete? Julia den yngre tar med sig infon till skolan. Informationen
kommer ibland lite sent, tex. tider för när saker ska hända kommer endast ut någon dag i
förväg. Det finns lite oro bland studenterna för hur allt ska fungera, vad som kommer att
hända i framtiden osv. Studioarbetet har lite tagit över från andra saker vilket har gjort att
tex. tid för att skriva uppsatser her försvunnit. Oro över hur slutkritiken kommer att fungera,
att skolan ska tidigt kommunicera hur det kommer att gå till. Frustration kring att få tag i
literatur till historia-uppsattserna, kommunicera ut hur de förväntas att vi ska jobba med
det och vad som är acceptabelt.
4. Aktiviteter framöver: Just nu är allt inställt för alla utskott utom mottagningen som har
plan om inställt
5. SM och val av näringslivsansvarig. Finns ingen klar efterträdare men Herman har inte
tid till att fortsätta arbeta med det ex. visa upp sig under mottagningen. Herman kollar runt
och ser om han kan hitta en efterträdare och meddelar då valberedningen, han försöker
även delegera ut arbetsuppgifterna som kommer behöva göras till andra i Arkipelago.
Megarådet är överens om att ställa in vårmötet och ta upp de som skulle tas upp då på
höstmötet. Det är okej gå ifrån stadgarna vid goda skäl. Höstmötet tar vi tredje veckan i
september för att ha det så tidigt som möjligt och ha möjlighet att fånga upp antagna
studenter. Gå ut med informationen så tidigt som möjligt och göra det tydligt att megagådet
tagit beslutet men att medlemmarna är varmt välkomna att ha åsikter och frågor, det är
bara att höra av sig till styrelsen.
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6. Arbetsgurpp för att sätta ett hur i hur den nya ekonomiska policyn ska utföras. Herman
är intresserad att vara med. Cornelia (ekonomiansvarig för mottagningen) är intresserad
att vara med, Julia den äldre lämnar över mottagningens ord till henne. Maja är intresserad
att vara med. A-baren ska höra om de har någon som är intresserad att vara med. Dvs.
Arbetsgruppen består av: Markus, Vendela, Martin, Herman, Cornelia och Maja.
7. Övrigt: Jubileumsgrupp, vi behöver fler som är interesserade då vi just nu inte är
tillräckligt många. Höra runt om fler vill var med. Bra poäng är att höra av sig till JML
ansvarig angående sångboken.
Kick-out, Mottagningen, om den blir av, kommer förmodligen bli av. Resterande kan vi
skjuta på till hösten och se hur läget ser ut med både ekonomin och samhället, kan vi då
anordna något billigare, kanske något på skolan?
Vice Ordförande avslutar mötet 12.49

