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Styrelsemöte
25 augusti 2020
Närvarande: Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande),
Martin Labbé (kassör), Julia Nordholm (mottagningsansvarig), Pernilla Karlsson
(Kommunikatör), Julia Nordlöf (PAS), Cornelia Haag (sekreterare) samt Olle Björkebaum
(LAS)
Ordförande öppnar mötet 12.02
1. Välkomna, vi har gifflar och kladdkaka som fika för de som fysiskt närvarar. Julia är
inbjuden som gäst. Styrelsen beslutar att hon får delta och ge åsikter under mötet.
2. Det har gått strålande och jobbat hårt under sommaren. Fakturan har kommit och den
var på drygt 20 000, vilket är inom det som styrelsen beslutade om. Vi har redan sålt 85
stycken! :)
3. Vi bör strukturera upp när ansökan till de olika utskotten söker medlemmar för att göra
det tydligare och mer rättvist för både nØllan och utskotten. Förslag från Vendela är att vi
har en ”mässa” en lunch som ettan är i skolan för att alla ska kunna visa upp sig. Kan vi
undersöka möjligheterna av att ha det utomhus, exempelvis på baksidan av A-huset? För
att ”effektivisera” och bidra till att ettan kan göra ett mer informerat beslut kan vi be
utskotten att skriva ihop information och skicka ut i förväg.
Vi tror att det kommer bidra både till den psykiska hälsan hos våra medlemmar likväl som
att det bidrar till kounskapsöverförandet till kommande generationer. Det kommer skapa en
större gemenskap inom sektionen och få en struktur i veckan.
Värvningen skall inte börja innan nØllegasquen så inte före de har blivit ettan. bör ske
innom två veckor efter nØllegasquen.
Förslag till megarådet: Ha en värvning under lunchen den 8:e september. Det är efter
nØlle men innan SM och det är på den tisdag vilket är dagen ettan har möjlighet att vara
på plats i skolan. Materialet från utskotten skall läggas ut under den 7:e eller 8:e.
Pernilla tar fram ett förslag på information angående evenemanget som kan gå ut tidigare
för att ettan ska veta vad som kommer hända.
4. Förslag: lägga SM den 16 september. 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 tror inte att vi kommer kunna genomföra det via länk. 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.)
Vi ska kolla på andra lokaler för att ha möjlighet att vara fler personer än i A108 och
därmed kunna ha ett fysiskt möte.
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Pernilla har ansvar för att lysa detta nästa vecka på måndag, hon gör detta i samarbete
med valberedningen.
5. Diskussion om ändrad intern sektionsordning för att facilitera nämnderna. bordlägger till
nästa möte.
6. Efter nØllegasquen blir det en dubbning och inskrivning i sektionsboken för ettan som är
sektionsmedlemmar och innan kommer det att finnas ett förmingel för externa gäster där vi
värnar om deras kontakt. Förslaget är då att lägga en del av matbudgeten för dryck till
båda dessa tillfällen. Mötet beslutar att detta är okej och beslutar även att avsätta ungefär
2 000kr till detta.
7. Övrigt: Pernilla föreslår att göra en marketplace-grupp för köp och sälj av material, detta
uppkom då det finns intresse hos både ettan och tvåan att sälja/köpa parallellinjaler. Mötet
anser att detta är en god ide och att det är okej att göra.
Ordförande avslutar mötet 13.05

