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Megarådsmöte 
28 oktober 2020 

  
Plats: Nymble (‘Markus kontor’) 

Fika: Singoalla och chokladkakor 
  

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

Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas) 
Närvarande via Zoom:  

Gustaf Delebeck (A-baren), Oscar Linder (A-baren), Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post), Olle 
Baum (Arkipelago), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare), Carolina 

Tideman (Event. Dök upp kl. 12.33 ) 
 

 
 
Ordförande öppnar mötet 12.05 
 
Ordförande har med en klubba 
 
1 Fika och samkväm med Megarådet. Ät fika 
 
2 Har alla tillgång till slack?  
Alla verkar nu ha tillgång till Slack men många saknas så skjuts punkten till senare.  
Det finns en THS-slack som bland annat tar upp ämnen som: “Hur fungerar 
Zoomtentorna?” eller “Hur många kan vara i kröken?”. Inloggning sker med sin 
KTH-mail alternativt via inbjudan.  
Inga notiser? Slack kommer förinställt utan. Därför får man ofta ställa in de man vill ha.  
 
*Vendelas dator dog, awkward silence på zoom* 
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3 Google Drive. Alla ska få access till driven. Vi har en sektionsdrive där alla viktiga 
dokument ligger och uppordnat för varje utskott. 
Arkipelago får en muntlig introduktionskurs i vad som finns. Utskotten behöver inte 
lägga upp allt men budget och verksamhetplan måste ligga där. Med andra ord sådant 
som hela sektionen måste kunna ta del av.  
 
Festeriet har verkar dock ha en egen drive att jobba med. De kommer dock att bli 
inbjudna till styrelsens och megarådets drive ändå. Detta gäller också A-baren. 
Inbjudan kommer att skickas så att de kan se vad som exempelvis står i överlämningen 
från föregående A-barer. 
 
Med detta ska alla ska skicka sin mail till antingen Vendela eller julia d.ä för att få 
tillgång 
 
4 Access till sektionsförrådet. Just nu har bara styrelsen tillgång dit. Alla ska maila sina 
kortnummer på slack för att få tillgång. Just nu har vi dock access kl. 08.00-21.00 
måndag till torsdag  08.00-17.00 fredag. 
Katja tycker att det är en säkerhetsfråga och vill att man ska meddela varje gång man 
vill komma på kvällar och helger. Så fungerar inte vår verksamhet och vi måste kunna 
komma åt våra saker när vi behöver.  
“De tror väl att vi ska supa oss fulla och slicka varandra i ansiktet” - Vendela 
 
Det kan därför vara bra att de som har ett evenegmang att vi inte kommer in efter 17 
har detta i bakhuvudet. Blir det kaos kan man lägga något i Marcus kontor och 
meddela Markus.  
Har vi bra argument för att få tillgång till förråden under andra tider så meddela dessa 
till Vendela. 
 
 
 
5 Datum för förrådsgenomgång. Vi behöver bestämma ett tillfälle där vi kan se vilka 
ytor vi har, om eventuellt behov finns för mer utrymme samt vad för typ av förvaring vi 
behöver. Exempel: Vad är det som fattas och vad borde förvaras med vad? Viktigt att 
vi inte flyttar varandras saker  
Det borde inte ta för lång tid och måste vara mellan 9-21 måndag till torsdag. Alla som 
känner sig berörda bör komma. Minst en från varje utskott.  
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“- Inte onsdag lunch” meddelar Vendela. A-baren nämner att de kan om två veckor.  
“- Det är skönt om vi kan ha klart det innan jul, så kan vi börja jobba med att stuva om 
när väl det blir” - Cornelia  
Datumet bestäms preliminärt till: Onsdag eftermiddag 11/11 kl. 16.00, för inspektion av 
förråden.  
 
“Kanon!” - Vendela 
 
Potentiellt kvällsmöte den 18/11 17.00-20.00. Vi ses den kvällen för att antingen prata 
eller påbörja omorganiseringen av allas saker.  
 
6 Vi kommer att ha megarådet var tredje vecka. Den 18 november och 9 december. 
Om det kommer förslag om ekonomisk ändring så kan vi ändra dessa datum. 
 
7 Verksamhetsplan för året. Alla ska skriva dessa. På driver ligger det material från 
förra året som man kan titta på. Där finns dessutom en mall som man kan använda. 
Styrelsen har nästan färdigställt sin. “Vi vill öka antalet medlemmar och styra upp 
förråden, det är några av våra punkter som vi har tagit med.” - Vendela. 
Vendela vill prata mer om detta men vill inte heller dra ut på tiden.  
Istället får utskotten skriva detta till nästa Megaråd och så pratar vi om dem då. Lägg 
upp det på driven i respektive mapp. 
 
Inga övriga frågor 
 
Ordförande avslutar mötet 12.58 


