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Styrelseråd 
14 oktober 2020 

  
Plats: Muten, Nyble (längst in i Gröten) 

Fika: Citronfromagetårta 
  

Närvarande: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande, 
sekreterare idag), Pernilla Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Agnes Kalén 

Trädgårdh (Ettans post), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör) 
Närvarande via Zoom: Robbin Modigh (Sekreterare, med på Zoom första delen av 

mötet) 
  
Mötet öppnar 11.30 
 
1 Fika och samkväm. Vi börjar med att fira Vendela som fyller år idag. Bjuds på 
citronfromagetårta. Emilia är snäll och springer till förrådet för att lösa tallrikar som 
fikansvarig (Julia) missat att fixa till tårtan. 

2 Vi fortsätter med att se över kostnaderna för punchtillverkningen. Gottfrid och Agnes 
lade ut för mat och dryck som vi själva betalar för. De lägger upp i chatten så alla 
betalar dem. Alkoholen kostade 800 kronor för punschtillverkningen. Julia lägger ut 
summan i chatten så delar vi på den och kan därmed avgöra. 

3 Diskussion angående morgondagens budgetmöte. På andra sektioner ½ till 2/3 
Näringslivsutskottet. Vi i styrelsen vill gärna stötta tipsa Arkipelago om att prata med 
andra sektioners näringslivsutskott. 

Styrelsen presenterar förslaget att Vendela är ordförande och Emilia är sekreterare på 
sektionsmötet. 
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Gå igenom hela sektionens budget. Diskutera budgeten. Klubba (utskottens) budget 
som helhet ifall mötet vill det. 

4 Hur blir vi en bra grupp? 

Lägg ut bilder på Instagram för att visa att vi syns och att vi gör roliga saker 

Inom styrelsen vara öppna och säga det vi tycker. Hinner vi inte med någonting så 
berätta det, vi vet alla hur det är ibland men kommunicera det. Våga be varandra om 
hjälp. 

Några möten ta en runda med vad har du gjort, vad håller du på med 

Planera in lite roliga saker att göra gemensamt. En idé måla varsin kopp. Teambuilding, 
utvärdera – Agnes kollar idéer. 

Vi, Kemi, Bergs, Elektro och Maskin firar jubileum detta år – ordna styrelsesittning. 
Ellen (Kemi) drar i det, Julia Nordholm och Gottfrid hakar på från oss och planerar det. 

Styrelsemiddagar till andra sektioner, vi får se till att bjuda in för att det ska bli av. De vi 
vill bjuda in och förslag på datum: 

Bergs, Kemi, Medtech + Elektro, Isb (kör i vinter), Samhällsbyggnad, W, Flyg, Fysik 

Torsdag 19/11 

Tisdag 24/11 

Torsdag 26/11 

Torsdag 3/12 

Agnes skriver till Medtech och kontaktar några andra 

Senare dra i en större sittning med flera styrelser, men efter jubileumssittning 

Skicka julkort! 

Gottfrid skulle under året kunna kolla på om det finns möjlighet att fixa ett styrelserum. 
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Bordlägger punkt 5 om hur vi kan skapa en mer inkluderande sektion. 

  

6 Rapport från PAS 

Julia Nordlöf hade möte med Erik Wingqvist, kom med lite olika förslag. 50-gränsen på 
ritsalarna 

De har en plan men som inte studenterna får kommunikation om. 

Utbildningsråd, pratade om situationen med att lokalerna inte är tillgänglig för oss i så 
stor utsträckning. 

Julia Nordlöf och Vendela på möte med CFUerna (Chef för utbildningsinflytande) som 
vill hjälpa oss driva vidare detta. 

42 svar på den svenska enkäten och 28 svar på den svenska/engelska enkäten. Fyll i 
den och sprid den. 

Psykisk hälsa, de allra flesta säger att de mår mycket sämre mot hur de mår innan 
distansstudier. 

Vissa lärare säger att det blivit högre kvalité vilket inte motsvarar vad studenterna mår. 

KTH centralt gått ut med att lokalerna är öppna som vanligt och att ettan prioriteras, 
något som inte följs av A-skolan. 

Julia jobbar med detta. 

Fler personer behövs från studenterna till studienämnden. Möten ca en gång i 
månaden. 

Inför nästa möte fundera på mål till verksamhetsplanen 

Fundera på vad vi vill upprätthålla och vad vi vill utveckla. Sektionen i allmänhet eller 
kopplat till respektive personens post. Högt och lågt, konkret eller inte. 

 Mötet avslutas 13.00 

 


