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Megarådsmöte
27 maj 2020
Närvarande: Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande),
Martin Labbé (kassör), Stina Freland (klubbmästare), Julia
Nordholm (mottagningsansvarig), Herman Leastander (ordförande Arkipelago)Julia
Nordlöf (ledamot) samt Cornelia Haag (ledamot).
Ordförande öppnar mötet 12.10
1. Fika och samkväm. Fint väder, varmt och grattis till alla som är klara
2. Runda bland utskotten. Motagningen, det har blivit ett avbrott i samband med slutkritiker
och inlämningar men vi är igång igen. Det är oklart angående corona men vi fortsätter att
jobba med olika scenarion dvs. vad kan genomföras, kan vi har saker digitalt osv. Festeriet
- Har haft möte med VPR men planen är att det kommer sjukas upp så det händer under
hösten istället, förmodligen efter SU och KTH;s inspark. Har inga event planerade och inga
möten just nu. Skulle önska att få tillgång för att kolla om det finns saker kvar i förrådet.
3. Ekonomisk situation. Mottagningen - Det är oklart hur det ser ut med spons osv, alltså
hur mycket pengar vi får in. Just nu är det också oklart vad som kommer att gå och
genomföra men alla kostnader som vi kan vänta med gör vi. Majoriteten av det som köps
in nu (som inte kan väntas med) kan återanvändas senare år om det inte används i år.
Festeriet - De finns en del öl som är inköpta som det är osäkert om de kommer kunna
säljas utöver det så har de varken utgifter eller inkomster. Arkipelago - har inte haft
ytterligare utgifter.
4. Förvaltning av kunskap som ej aktualiseras pga corona. Festeriet - Har inte hunnit tänka
på det men exempelvis VPR är just nu planen att Maja och Stina har hand om och då för
vidare kunskap och erfarenheter till de nya. Akripelago - Herman planerar att finnas kvar
inom gruppen som stöd under nästa år.
5. Planering inför hösten. Mottagningen - Tittar på alternativa lösningar och avvaktar med
att bestämma saker. Vi vänder oss till THS och andra sektioner för att ta hjälp av varandra
så att alla gör på liknande sätt. Vi kollar på digitala lösningar och att skjuta upp
evenemang till höst. Festeriet - skjuter upp allt tills hälsomyndigheten tillåter. Styrelsen Gör små administrativt fix nu och förbereder för att värva mycket nya medlem och satsar
på att få in många nya till nästa år. Diskuterar även hur man ska göra ett digitalt SM om
det blir aktuellt. PAS - Har haft kontakt med Erik men har varit svårt att ha kontakt via
möten med elever. har en fackbok grupp där de kan höra av sig. Arkipelago - Avvaktande
angående digital värvning men försöker vara positiv.
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6. Annonser för mottagningen. Tänkte presentera alla utskott i katalogen som skickas ut till
alla nyantagna. Respektive utskott får gärna skicka text och bilder som de vill ha med.
Julia skickar ut ungefär hur många ord man ska förhålla sig till.
7. Åsikter tömning av skolan. Tycker att det är en bra lösning överlag. Det efterfrågas ett
utrymme att förvara hurtsar. Höra med skolan, speciellt då det kan vara svårt att
transportera under corona, om de kan lämna ett rum där elever kan ställa sina hurtsar. Ett
förslag är att alla måste skriva namn och telefonnummer på det som ställs in där.
Mottagningen har skickat förfrågning om vi skulle kunna sätta upp stationer där material
som elever inte vill behålla men som fortfarande går att använda kan läggas för att vi ska
kunna återanvända. Det går självklart att delas med andra utskott också. Sektionen kan
kolla igenom sina grejer när vi har tillgång till skolan, det är mest några mat-grejer som
behöver kollas över.
8. Jubileumskomittén. Den har inte blivit tillsatt än men Sångboken skulle behövas göras
nu så frågan är om det är okej om det drar igång ändå. Megarådet tycker det är okej.
9. Övriga frågor. Markus, Vendela, Herman och Julia Nordholm försöker mötas vid
sektionsförrådet den 2:a juni då alla har tid den dagen och tar en snabb-koll så att det är
okej under sommaren och vi har koll på det innan mottagningen drar igång.
Ordförande kallar till nästa megaråd blir under slutet av augusti eller början av september.
Trevlig Sommar!
Ordförande avslutar mötet 12.48

