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Megarådsmöte 
20 Januari 2021 

Plats: Zoom 
Fika: 

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

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

Baum (Arkipelago), Pernilla Karlsson (Kassör) 
 
 
Vendela öppnar mötet 12.01 
 
1 Årets första megaråd, kul att se oss igen. Som vanligt är fika punkten skral i pandemitider. 
 
2 Verksamhetsplan. Arkipelago var inte med på de senaste två megaråden så deras 
verksamhetsplan har inte ännu blivit genomröstad.  
 
Arkipelago kommer att starta ett magasin där de bjuder in kontot att få plats i tidningen.  
Kommer bland annat att vara intervjuer och intressanta vinklar. Den planeras att vara färdig i 
början av april. Pappersprover är beställda.  
 
Cornelia och Olle ska tala om hur de ska lösa reklam i katalogen så att det inte blir några 
konstigheter mellan det mottagningen gör. 
 
Verksamhetsplanen blir antagen.  
 
3 Vintermötet 
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11 februari läggs fram som preliminärt datum för mötet. Kl. 17.30 
 
Mötet ska avhandla bla. Nya barmästare. Valberedningen kommer kontakta dem. 
Verksamhetsberättelse och redovisning, de kan vara enkla med tanke på läget men hör med 
revisorerna. Stäm av det med dem. Verksamhetsberättelsen samma sak. 
 
Det kan antagligen hålla på i ca 1,5-2h. Fanbärare och nominering till kamratstipendiet.  
Vi i styrelsen kommer köra det digitalt. Så vi har funderat på att sätt att locka fler till mötet.   
 
Förslag: 
Superpresentkort: gratis via mail och kostar inte mer än den summa man beställer. Karma 
frågade 50 kr och manuellt kunde skapa koderna som de sen fakturerar oss för. De som är 
med på mötet skulle kunna få en tygkasse sen i efterhand. De är dock ej klara. Karma är att 
man kan köpa ut mat som håller på att gå ut men ej är dålig. Ett mer miljövänligt alternativ. 
 
Olle och lukas tycker att karma är ett bra alternativ. Dessa presentkort räcker i 30 dagar.  
Det känns lite tight med karma tycker alla och Agnes ska höra med dem om de kan förlänga 
användningen av korten.  
 
Det är bra om man i efterhand kan få kortet och så vet vi vilka som faktiskt dyker upp.  
De flesta håller med. Karma, tycker alla är bra och också tygkasse. Vi ska ändå presentera och 
och rösta om mönstret på kassarna. 
 
Vi kör på 75kr på Karma eller pressbyrån.  
 
Vi kommer att ta detta på zoom under vintermötet. Skulle det resultera i en urnröstning så 
skjuter vi på den punkten.  
 
Detta kommer att läggas upp 2v. innan av emilia. 
 
4 riktlinjer av covid 19  
 
Julia d.ä har uppdaterat datum m.m i de riktlinjer vi lagt fram. Ths har inte gått ut med något 
nytt än och har enbart “det här gäller fram till årsskiftet”.  
 
5 slack 
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Julia d.y. Nu har det kommit lite delade åsikter om vi skulle dubbelkolla med vad alla tycker om 
slack.  
“Vi i studierådet har tittat runt efter intresset och vi i studienämnden anser att det skulle vara 
bra om vi övergår till slack eftersom det finns många problem med facebook. Det kan dock blir 
svårt. Robbin och jag skriver en infotext om hur det används och varför. Sedan ska det delas 
på ett vettigt sätt.. Vi pratade med vendela igår om vilket workspace vi ska använda. Antingen 
skapar vi en helt ny eller lägger det under arkitektursektionen där vi då kan vi lägga ut all info.” 
- Julia d.y 
 
Det har framgått att det är problematiskt med facebook och det är viktigt att man kan få hjälp 
under pandemin.  
“Vad för problem?” -  Cornelia 
“Ettorna har uppmärksammat att man inte har facebook, treorna har inte någon kontakt. Det är 
dessutom svårt att vara anonym.” - Julia d.y 
 
Ska vi ha det som huvudkanal eller som kompletterande kanal?  
Det kommer inte att gå att bara släppa facebook. Festeriet kommer inte bara sluta använda 
det.  
Vi kan nog inte överge facebook på vissa fronter. 
 
Den största delen av sektionens verksamhet är bland utskotten. Är det ett utskott som vill ha 
sin interna kommunikation på facebook så ska de få ta det beslutet. Det är bra att det utformas 
men man ska inte plocka bort det från de som tycker att det funkar. Vi får se till att komma 
fram till vem som ska leda alla kampanjer. 
 
Studienämnden bjuder in mottagningen för vidare diskussion och alla som känner sig berörda.  
Cornelia vill ta upp detta med mottagningen först.  
Utskottsansvariga kommer att bjudas in till ett möte gällande vad skillnaden kommer att vara 
mellan facebook och slack etc. titta på behovet och lösningar på studienämnden.  
 
 
Vendela julia ska på möte med ABE-skolan om sektionsbidrag. Peppar-peppar så kan det 
innebära ett höjt bidra, mer pengar till alla delar.  
 
Övirgt  
 
Mötet avslutat 13.00 


