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Megarådsmöte 
8 oktober 2020 

  
Plats: Nymble (‘Markus kontor’) 

Fika: Hembakade Kanelbullar (Julia) 
  

Närvarande: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Pernilla 
Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Cornelia Haag, Oscar Linder, Niklas Malmrot, Carolina 

Tideman. 
Närvarande via Zoom:  

Lukas Lindell Welander, Gustaf Delebeck, Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post), Emilia Eckerlid 
(Kommunikatör), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Robbin Modigh (Sekreterare). 

 
 
Vice Ordförande öppnar mötet kl. 11.34. 
Ordförande sen, dyker upp 11.38 
  
1 Var tredje vecka har vi lunchmöte på onsdagar. För att det dock inte ska kollidera med en 
hektisk skolvecka så önskar Ordförande och Vice ordförande att vi skickar in de dagar som inte 
passar. Många är dessutom på zoom. Det är väldigt bra om man försöker att närvara fysiskt 
istället om det inte är något som förhindrar detta. Många mindre frågor som kanske inte 
behöver plats under rådet kan istället avverkas innan och efter mötet. 
 
2 Ordförande delar en presentation av Megarådet och THS/styrelsens uppbyggnad. Vendela 
påpekar att på Styrelseråden är också utomstående välkomna. Vi sitter längst in i gröten och 
det är trevligt om fler kommer och lyssnar.  
THS är studenternas högsta instans och som studentförening är man alltid kopplad till THS för 
att kunna nyttja skolans lokaler m.m. THS är ett resultat av att Studenters besvikelse över 
utbildningen en gång i tiden. 
Vad är då styrelsen och Megarådet i allt detta? Styrelsen har i uppdrag att genomföra det som 
beslutas på sektionsmötet. SM är vårt högst beslutande organ och sätter ramarna för hur 
Styrelsen kommer att arbeta under året. 
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Megarådet å andra sidan är ett konsulterande och informerande råd. Det finns till för att 
Utskotten ska kunna ha koll på vad som händer i sektionen. Ibland inkommer förfrågningar och 
dylikt till Styrelsen som snarare gäller andra delar av sektionen. Med Megarådet kan den 
informationen hamna i rätt händer. Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att ses. 
 
Ordförande berättar sedan mer om styrelsen och dess olika poster samt vad varje 
styrelsemedlem har för arbetsbeskrivning. 
Ordförande står som firmatecknare tillsammans med kassören och för en stor del av kontakten 
utåt m.m. Vice Ordförande har i uppgift att stötta Ordförande. Eftersom beskrivningen för Vice 
Ordf. inte är helt uppenbar så har Vendela och Julia fördelat ansvaret (arbetsfördelningen kan 
ses i protokollet ‘STUDIERÅD 7/10-2020’).  
Kommunikatören sköter all media utåt men kan också komma att få hjälp av Sekreteraren.  
Ettans post är inte helt klarlagd gällande arbetsuppgifter men innebär dels ansvar för bl.a. 
Rustmästeriet och att hjälpa Kommunikatören. Ettans post är också representant för årskurs 
ett. 
LAS (Lokalansvarig student) hanterar frågor gällande A-skolans miljö. Bland annat källsortering, 
inspekterande skyddsrundor och studiemiljön. LAS ansvarar också för förråden. “En med 
många nycklar”. 
PAS för dialog med skolan och THS gällande hela utbildningen. Där tas större frågor upp. 
Undrar man varför färglära saknas i utbildningen så kan man vända sig till Julia d.y.  
“Wildcard. Julia är fikaansvarig.” 
“Idrott friskvård står som vakans.” 
  
3 Val av ekonomiskt ansvariga för varje utskott. Om man inte har någon kandidat så kommer 
utskottets ansvariga att automatiskt få den rollen. Har utskottet en kandidat så måste 
Megarådet välja denne för att hen ska få tillgång till ekonomi. 
Elin tystrand kandiderar till ekonomiskt ansvarig för Utskottet event.  Hon är dessvärre inte 
närvarande. 
 
Vendela höjer humöret hos alla än mer med en rolig anekdot. 
 
Elin tystrand väljs till ekonomiskt ansvarig för Eventutskottet. Hon kommer att behöva skriva på 
en ekonomisk ansvarsförbindelse för att kunna få tillgång till kontot. 
Inga andra utskott har några kandidater. 
  
4 Anmälan till festutbildning. Några gånger per år brukar THS bjuda in till festutbildning. Dessa 
kurser är nödvändiga för att kunna ha en ansvarig under våra olika event. Vi har fått två platser 
med misstanke om att reservplatser kommer att tillkomma. Man måste gå denna och STAD för 
att kunna vara festansvarig. 
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Mötet övergår i en diskussion om vilka som kan vara mest lämpade för att ta kursen. Många 
kommer dock att behöva gå. Lukas och Carolina föreslås först som kandidater men Lukas 
invänder sedan att Niklas vore mer passande då han med fest har båda utbildningarna klara. 
Man kan nämligen gå FEST utan att ha gått STAD men det är inte tillräckligt för att vara 
festansvarig. 
Diskussionerna fortsätter om vad detta innebär och vilka som ska behöva gå kursen. - En från 
vardera bar borde garanterat gå. Det kommer komma fler platser, invänder Ordförande. 
Slutligen blir resultatet att Niklas samt Oscar kommer få en garanterad plats. 
  
5 Mail och slackadministration. Lösenord kommer att delas ut. Mailadresser ska skickas till 
Kommunikatören för inbjudan till Slack. Då Slack har många smidiga funktioner så underlättar 
det för oss att hålla en strukturerad dialog.  Slack kommer att vara vår primära kanal för att 
kommunikation.   
Det finns dessutom funktionärsmailadresser. Dessa kan användas för att direkt maila Kassören 
eller Ordförande etc. Dessa inkorgar hittar man på one.com ”som är jätte B” – Ordförande.  
 
6 Budget-SM 
15 oktober klockan 17. Vi ska vara i bygget. Handlingarna kommer att komma ut idag. 
  
Mötet avslutat 12.53 
 


