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Styrelseråd
13 Januari 2021
Plats: Zoom
Fika: Russin, Kaffe
Närvarande: Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Vendela Folke (Ordförande), Pernilla
Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid
(Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare)

Mötet öppnas 11-38
Vendela hälsar alla välkomna och hoppas att alla haft ett trevligt jul-lov! Första mötet på VT-21.
1 Fika samkväm
2 Runda
Emilia, lagt ut julkort, dragit i excellens-stipendiet och ska försöka lägga ut det i veckan.
Robbin har inte gjort mycket, ätit julgodis
Gotte har inte gjort mycket heller, skaffat en valp (pudel)
Lulle, inget med styrelsearbetet. Nästa vecka är studienämndsmöte. De ska starta en
slack-grupp
Agnes, varit hemma och tagit det lugnt
Pernilla, inte gjort mycket heller. Ska betala några saker. Blev sjuk i covid och varit i Finland .
Vendela, tagit det lugnt. Hon har pusslat och varit lite på nymble. Hållit på med sektionen och
ledningsgruppen. Arbetet där har varit om att kunna boka platser i skolan. De har sett över hur
man ska kunna nyttja lokalerna.
Julia d.ä anslöt 11.50
Julia d.ä har också tagit det lugnt
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Vi verkar få ett höjt bidrag. ABE-skolan är dock lite knepiga och ville ha mer kontroll. Detta kan
därför ta ett tag. Antagligen kommer det vara en stor del öronmärkta pengar så att det går till
hållbarhet och studiepåverkan.
3. Excellens
Vi ska ha ett möte så snart som möjligt. En chatt är startad och man kan rösta på de dagar
som fungerar bäst. Nästa vecka fredag 22/1-21 håller vi mötet.
Emilia ska lägga ut att det bara är några dagar kvar och tar upp detta på sociala kanaler. Om vi
vill kan vi nämna detta på vintermötet.
Kamratstipendiet kan vi lysa, information har inkommit. Emilia ska lysa och sedan
kommer styrelsen ta hand om nomineringarna vilket följs av röstning på Vintermötet. Styrelsen
ska göra ett urval först.
Man kan nominera flera personer men man får bara nominera en person en gång.
4. Vintermötet
Som tur är så ändrade vi stadgarna till att vi ska ha det tidigt på vårterminen. Måste kalla
ordentligt 2v. Innan och lysa fanbärare, JML-ansvarig, A-baren och Kamratstipendiet.
Elin, Ahmed och någon till är i valberedningen.
Hur håller vi mötet? Det kan inte vara fysiskt nu som innan. Vissa har haft appen-“vote” för att
rösta. Lite krångligt.
Vi kör ett vanligt zoom-möte med de verktyg vi har och om någon begär omröstning så skjuter
vi på den punkten till ett extrainsatt möte.
Mötet hålls någon gång i mitten av februari. Stadgändringar verkar vara aktuellt. Stadgarna är
nästan färdiga, handlar bl.a. om att skriva till budgetmöte. Stadgarna säger emot sig själva. Vi
har ändrat att vi ska ha ett budgetmöte men det står inte på alla ställen. Detta gäller megaråd
också.
Vendela, Julia, Robbin, Agnes Julia d.ä är gärna med och jobbar med detta. Vi prellar torsdag
eller fredag lunch (12-13.00) (21 och 22/1-2021).
Vi vill ju locka medlemmar till mötet. Göra som nymble och skicka ut Wolt-koder till de som
medverkar? Vi måste var minst 20 på mötet. Akademibokhandel, vektorfiler, gratis tygpåse till
alla? Karma/toogoodtogo/resque är annars väldigt bra. De lägger ut mat som inte är aktuell att
sälja. Superpresentkort, går att få från 50kr. Pressbyrån.
Vi tittar på lite olika alternativ och tar upp det på megarådet nästa vecka 20/1-2021.
Robbin kikar på superpresentkort till nästa vecka. Agnes tar Karma och pressbyrån.
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Tygpåsetävlingen på vintermötet.
Huruvida styrelsen ska skicka in förslag beror på hur röstningen kommer att se ut. Om alla får
rösta på anonyma påsar så kan det möjligen gå bra. Röstningen kan dessutom ske på slutet av
vintermötet, är du dessutom med så får du en tygkasse. Muta med semlor?
Vi väntar lite med det här och tar upp det senare på megarådet. Sm vi väljer ett datum nu som
vi inte går ut med. Det innebär att alla har ett datum att jobba inför. SM brukar ligga på
onsdagar.
Den 11e februari prellar vi som datum för Vintermötet.
Vissa poster är mer jobbiga än andra vilket borde vara en merit för att få vara fanbärare. Vi
kommer ut med ett formulär för att bli fanbärare. Julia d.ä och Gotte hjälper Vendela med detta.
Pernilla behöver gå 12.48
5. Övrigt
Internfest med Bergs. Något digitalt! Vi spånar på det till nästa vecka.
Julia d.y har en jäkla massa punsch hemma. Vet inte vad hon ska göra med det. Det visste inte
resten av styrelsen heller.
Styrelserum i E-huset! Kolla om det går.
Förrådsgenomgång med megarådet.
Reseten av skolan kommer också att ha väldigt stängt, labbar sker dock på campus.
Skolan vill att vi ska gå ut med EuroPen-tävlingen (malin sitter med i juryn.). Oklart, sista
anmälningsdag är idag.
Månadsmail - vi tar det på nästa styrelseråd.
Mötet avslutas 12.59
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