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Styrelseråd 
7 oktober 2020 

  
Plats: Muten, Nyble (längst in i Gröten) 

Fika: Chokladbollar 
  

Närvarande: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), 
Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Pernilla Karlsson (Kassör). 

Närvarande via Zoom: Gottfrid Björk (Las), Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post), Julia 
Nordlöf/Julia d.y (Pas), Robbin Modigh (Sekreterare). 

  
Ordförande öppnar mötet kl. 11.34. 
 
1 Julia d.y har dessvärre skadat foten men de ledsna minerna försvinner snabbt  när vi blir 
påminda om styrelsens kvällsuppdrag – punschtillverkning. Plats och logistik behövs 
diskuteras. Julia d.ä är dock befriad från uppgifter och Vendela ansluter efter 18.30. Vi behöver 
bland annat inhandla småflaskor, middag, brännvin, arrak och sockerlag. Robbin är sjuk (inte 
covid-19), oklart var tillverkningen kommer att äga rum och skjuts till slutet av mötet. 
 
2 Mejl och slack-administration. Vi kommer få lösenord. Bla. LAS/PAS har var sin email som de 
behöver komma åt. Förslagsvis vidarebefordrar alla mailen till sin primära e-post för att inte 
råka missa någon viktig information. 
Mötet får sedan slagsida och vänder till en oväntad men extremt rimlig diskussion om smak på 
punschen. Den varar dock kort och dagordningen fortsätter. 
 
3 Emilia kommer att fota styrelsen. Bilderna är tänkt att hamna på hemsidan och andra kanaler. 
Det är dessutom bra att kunna visa vem man är i bla. Slack.  
Seriös kommunikation ska ske på slack. Det är ett bra forum för att kommunicera med bla. 
andra råd, THS och sektioner. ”Profilbilder med blommor och hustak undanbedes” – Vice 
ordförande. I och med detta understryker Ordförande att så många som möjligt bör medverka 
fysiskt på nästa möte. 
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4 Rolig nyhet. Det ligger på bordet att försöka ha en styrelsesittning då vi fyller 110 år. 
 
5 Inbjudan till ettans fest på Fysik lördagen den 7de november. Dessvärre har mottagningen 
haft ett utbyte så många f.d Phaddrar kommer att jobba under festen. 
 
6 Ordförande/Vice ordförande uppdelning. Vice ordförande har som roll att stötta Ordförande. 
Med detta är arbetsbeskrivningen inte helt uppenbar.  
Uppdelning (kan komma att ändras under året men det är det som känns rimligt nu): 
Ordförande: Festeriet, Arkipelago, ABE-skolan, kalla till styrelseråd/megaråd. 
Vice ordförande: A- baren, Event, Studienämnden, Grundutbildningsråden, Sveriges Arkitekter. 
Då de besitter kompletterande kompetens gällande ekonomin så delar de på den punkten. 
 
7  Med tanke på att Nymble är dyrt och att vi inte är särskilt många så sker sektionsmötet i 
Bygget. Gottfrid får dels i uppdrag att skicka in en platsanmälan för Bygget men också att 
kopiera nycklar. Det är viktigt att det finns en extra uppsättning till bla. sektionsförrådet och att 
alla utskottsansvariga har nycklar till sina saker. “Så att vi inte blir låsta” - Ordförande.   
 
8 Lösenords-administrering. Kommunikatören återupprättar ett dokument för 
inloggningsuppgifter för Driven, THS lokalbokning, kontrollpanelen one.com, hemsidan och 
mailen. 
Ordförande går sedan igenom vad som finns i driven. 
Ordförande visar hur man gör lokalbokningar. 
 
9 BudgetSM. Handlingarna ska publiceras 1 vecka innan (imorgon, 8/10) 
Plats: Nästa tors, 15de okt i bygget kl. 17.00. 
Mat bestämdes till pizza och vi antar att runt 20-25st kommer 
Några behöver fixa mat samt alkoholfri dryck. Dessutom behövs bestick/servetter, lokalen 
förberedas samt projektor. Bygg har en och Gottfrid får i uppgdrag att låna den. Robbin och 
Vendela fixar i förrådet,  Julia d.y köper pizza och Agnes/Gottfrid finns tillgängliga som bärhjälp 
Marknadsföring: Instagram/facebook - bild på pizza för att locka hungriga studenter. 
  
10 Tillbaka till punschverkstaden. 
Känns för osäkert att vara hos Robbin så styrelsen bestämmer sig för att vara hos Julia d.y 
istället. 
Smakförslag: Björnbär, saffran, rökig, polka, piggelin, chilli/peppar, citron/lakrits, 
äpple/kanel/kardemumma. 
Äpple/kanel/kardemumma blev den vinnande smaken. 
 
Ordförande avslutar mötet kl. 12.59 


