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Styrelseråd 
2 December 2020 

  
Plats: Zoom 

Fika:  
  

Närvarande Zoom: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), 
Pernilla Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid 

(Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare), Malin 
 
 
Mötet öppnar 11.30  
 
1 Vendela välkomnar alla och presenterar Malin som besöker oss på mötet.  
Malin är grundutbildningsansvarig och har varit ansvarig på huvudområde arkitektur. Hon har 
varit lärare på skolan länge. Efter januari blir hon ansvarig på allt för ABE-skolan. Lite nytt jobb 
men kommer fortfarande vara ansvarig för arkitektur.  
 
Styrelsen presenterar sig och vad vi gjort sen senaste mötet. Gottfrid har varit på skyddsrådet. 
Skyddsrundan blev dessvärre inställd då många kände förkylningssymptom. 
Julia d.ä har uppdaterat våra coronapolicys. Emilia ska fixa alla stipendier och en plansch för 
det.  
Ovvebeställningen är på g och vi ska få en tydligare kvittomall m.m.  
Agnes är chef för rustmästeriet. Och vi ska få tygkassar med designtävling samt nya band.  
Vendela var bla. På en JML-utbildning med Lisa (JML-ansvarig). Ämnet var om rasism vilket 
också är årets tema. Hon ska också på OR nästa vecka.  
 
Vi har också fått en present med en massa serier av Dan.  
 
Det är jätteroligt att Malin är med i mötet idag.  
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Malin frågar om vår studenttidning, vi har dock inte någon inblandning i det och kan inte svara 
 
Malin har en egen linje med rektorn. 
Malin sitter också med i ett råd och har tittat på beslutet från rektorn om vt-21. Rektorn ser 
som campusförlagda studier nu under covid är det som involverar laborationer samt det som 
kräver speciell utrustning. Det är jättebra då det går att implementera på A-skolan.  
Skolans öppettider kan komma att påverkas beroende på hur läget utvecklas.  
 
Det ska komma ut en konkretisering riktad till alla studenter och lärare. Det malin har jobbat 
med är att det ska finnas möjlighet för användning av verkstad och fotorum m.m.  
En annan sak som är intressant. Porto Academy har startat en sommarskola. Malin planerar att 
co-hosta via A-skolan. Porto academy är en internationell skola som driver olika ämnen och 
det vore häftigt om vi på skolan också kan få vara med på denna viktiga och spännande 
workshop. Det är dock inte i mål än. 
 
Malin höll för några år sedan på med fördelning av medel mellan skolor. Där det då ska vara 
procentuellt. Det vore jättebra men det är inte klart än. Vi får se hur det blir men arbetet är på 
gång. 
 
Styrelsen ska lägga till Malin till vårt månadsmail.  
 
2 Stipendier. Sen förra mötet har Vendela pratat med samhällsbyggnadslänken om stipendier. 
Vi ligger lite efter och ska lysa 2020 nu. Att vi är på eftersläp är sedan innan. Tanken var från 
början att lysa 2019 i början av detta år men då covid högg klorna i världen så hamnade det på 
is. Det är bra om man gått ut med resultatet innan nästa utlysning, vi går ut med vinnaren i 
månadsmailet.  
 
Förslagsvis så är det den som är ansvarig för beslutet har hand om handlingarna och innan det 
sedan läggs upp på driven.  
Det finns ett MEM-stipendium där bla. Malin sitter i juryn. Vore roligt om vi kan dela det också. 
 
3 Nyhetsbrev december. Separat möte. I slutet av nästa vecka vore bra. Alla är i fullt sjå med 
plugget. Fredagen den 11/12 klockan 10.00 håller vi mötet. Alla som kan är med.  
 
4 Designtävling för tygpåsar.  
 
Agnes har koll på pencraft, 50 till 99st kostar 33 kr (inklusive tryck). Sedan sjunker priset. Vi 
lägger ut detta nu så att medlemmarna kan spåna under julen.  
Det är också bra om vi går ut med de färger som finns att välja mellan så att de som designar. 
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Vi säger till att loggan ska var med. Max 4 färger.  
Ekonomi - oklart hur många färger vi använder oss av då det kostar mer med fler. Många för 
och nackdelar, vi startar en poll helt enkelt.  
 
5 inga övriga frågor 
Mötet avslutas 13.04 


