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Megarådsmöte
26 augusti 2020
Närvarande: Närvarande: Markus Clasén (ordförande), 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), Cornelia Haag (ledamot)
samt Olle Björkebaum (ledamot)
Ordförande öppnar mötet 12.10
1. SM 2020. Årsmötet är satt till den 16 september. Det är lite tidigare än innan men det
ger oss mer tid att gå igenom budget. Då lyser vi platserna den 31 augusti och stänger
den 6 september. Har intervjuer den 7-8 september och valhandlingarna kommer ut
den 9 september. Ordförande vill publicera listan på de som har sökt och
valberedningens utlåtande. Detta SM kommer förmodligen genomföras i Nymble,
förslagsvis gröten, då gränsen på A108 är på 35 personer och vi måste ge möjligheten
för fler att komma. Vi kommer, kunna ge personer möjlighet att rösta via länk och
erbjuda människor att lyssna och kandidera via länk. (klausul, att du måste ha kamera
på och att om det blir en urnröstning kommer de på länk inte kunna vara med och
rösta.) Skicka ut i förväg hur många som förväntas/är intresserade av att komma i
person och via länk för att vi ska kunna förbereda mat och hur många som behöver
jobba med personerna på länk. Detta skall senast anmälas senast måndag den 13
september. Vi har inte möjlighet till ett fullt digitalt möte då vi inte har tillräckligt många
som kan jobba med att ta in och hålla koll på rösterna. Markus och Vendela kollar på
om vi kan hitta någon utomstående som kan hjälpa oss under mötet.
2. Diskussion om värvning till sektionen. Det är viktigt att vi fortsätter med
sektionsaktiviteter för studenternas välmåendes skull.
Förslag: Ha en mini-mässa på lunchen den dagen som ettan är i skolan. då kan vi ha
något utomhus då alla utskott kan presentera sig och vi även kan sälja sektionsklädsel
mm. Om vi håller detta den 8 september så har de hunnit bli ettan men det är innan SM så
de kan vara lite engagerade och mer medvetna om vad som händer. Under måndagen
kan då alla utskott lägga ut information/peppande videos osv. för att hålla ihop och visa
upp alla utskott på samma villkor och för att de inte ska blandas ihop med informationen till
SM. Alla utskott kan ha sin egna station för att presentera sig på sättet de vill.
3. Diskussion om aktivitet under hösten.
Arkipelago: Svårt att säga hur hösten kommer att bli då det är beroende på om mässan
kommer kunna bli av i vår. De kommer ha ett möte med arkipelago från andra orter och
diskutera olika lösningar på hur man kan genomföra mässan på alternativa sätt.
A-baren: Har inget planerat för tillfället. De behöver planera för vad de ska göra med all
alkohol som de har i sitt lager då de kommer gå ut under hösten. De vet inte hur stort
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engagemang de fortfarande finns och de känner inte att de har så stor erfarenhet så de
vet inte hur överföringen av kunskap kommer gå till till kommande generation.
Event: Inget har hänt och det är inget planerat. Vara väldigt öppen under rekryteringen för
att få in nytt folk och nya ideer. Det finns också fler möjligheter här för att göra mindre
evenemang och därmed starta igång/underhålla utskottet. Det är också en av de utskotten
som har möjlighet att få in fler sektionsmedlemmar att träffas och göra aktiviteter
tillsammans.
Festeriet: Samma problem som A-baren med utgången alkohol. De ser möjligheter för att
hålla pubar med bordsservering både för att hålla igång utskottet och för att bidra till
studenternas psykiska hälsa.
Mottagningen: Har nøllegasque, osqvik och en aw kvar samt avtackning av paddlarna. Det
kommer även påbörjas ett arbete med utvärdering, överlämning och uppstart av
mottagningen inför 2021.
4. Ekonomiskt läge. Utom mottagningen så står ekonomin väldigt stilla. Det är däremot
viktigt att utskotten försöker få in pengar under hösten för att ge alla utskott möjlighet att
kunna starta igång igen. Vi föreslår söndag den 30 augusti, då Vendela, Markus och
Martin jobbar ihop ett förslag och lunch tisdag den 1 september för att presentera och
arbeta vidare på policyn.
Ordförande avslutar mötet 12.54

