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Styrelseråd  
17 februari 2021 

Fika:  
Närvarande:  Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Vendela Folke (Ordförande), Pernilla 

Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Robbin Modigh 
(Sekreterare), Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post) 

 
 
Vice ordf öppnar mötet 11.40  
 
 

1. Fika samkväm 
 

2. Check-in 
Julia d.y har pratat med Erik och Malin. Haft möte med studienämnden och 
sammanställt ett dokument om slack med fördelar och nackdelar.  

 
Ordförande ansluter vid 11.41 

 
Agnes har skickat ut karmakoderna  

 
Robbin har jobbat projektet 

 
Gottfrid har också suttit med projektet 

 
Vendela - skickat mail och fått inbjudan till ABE-skolans kansli med bygg och 
samhällsbyggnads styrelse. Vendela har också flyttat.  

 
Julia d.ä  - varit på nymblerådet och vicerådet. Många kul ideer på Osqvik  
Måste se att policyerna ligger på hemsidan 
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Pernilla - jobbat med projektet, betalat karma och ovvefakturorna.  
 
 

3. Sektionsmötet 
 
Robbin ser till att protokollet skrivs ut och skrivs på.  

 
Vintermötet gick bra, man får titta lite på röstningen då handuppräckning i zoom har några 
luckor. Men allt som allt, lagom längd och trevligt.  
 
Robbin ska skriva mallar för sekreterar och protokollföring. 
 
Tillägg i policys att man kan har mindre uteaktiviteter för att kunna ses som grupp.  
Vi tar med detta till nästa megaråd och hör vad de tycker om det.  
 
Julia skriver förslag på ändringen.  
 

4. Friskvård  
Skriva ihop ett förslag för att bara ha möjlighet att kunna göra något. Olympiad i vinter?  

 
Robbin ställer frågorna om friskvårdsbidraget omgående. Vi ses på ett möte och skriverihop en 
ansökan måndag klockan 08.00 22/2-2021 
 

5. Megarådet  
 
Internevenemang med megarådet 

 Försöka få bättre samhörighet. På zoom, among us, digital escaperoom, quiz.  
Vi försöker ha detta i mars den 9/3 interaktivitet. Runt 18.00 

 
6. Aktivitet medlemmar 

Aktiviteter för medlemmarna, vin/ölprovning?  
 
Vi ska försöka vara stödjande och se om vi kan underlätta för utskotten att hålla ett 
evenemang.  
 
Ändra mötestid till 11.30 till 12.00 - 13.00  
 
Vice och ordf. Kan ej medverka innan 12.00 resterande av terminen.  
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Alla tycker det är ok 
 
Övrigt:  
 
Spelkvällar, event? Dnd, sätta ihop en spelgrupp.  
  
Mötet avslutas 12.52 


