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Styrelseråd  
27 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), Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post) 
 
1 Fika samkväm 
 
2  

● Emilia är i örebro och ska ut och jogga senare. Kallelse för vintermöte, har lagt upp en 
story för kamratstipendiet.  

● Robbin har kollat på friskvårdsbidraget 
● Julia d.ä trött och stressad, mycket att göra. Ska bjuda in till möte mellan 

studienämnden oh mottagningen. Problemet med slack att man inte kan se om folk har 
sett det man skickar ut.  

● Pernilla önskar fler timmar på dygnet, lite lätt träningsvärk också. Vill göra om 
bokföringen lite och boka in ett möte med banken.  

● Agnes har varit i kontakt med karma och allt ska var fixat nu. Koderna måste lösas in 
inom 30 dagar efter mötet. Sen är de giltiga i 60 dagar. Ovve-leveranser. Agnes ringde 
schenker och de hade fått helt fel adresser. Nyckel behövs för att kunna lämna av i 
förrådet.  

● Julia, lite oklarheter gällande bidraget. Nya restriktioner för covid. Uppdatera 
coronadokumentet.  
2. 5 pers från sektionerna kommer att kunna ha tillgång till skolan.  

I vår sektionslokal får man vara max 11 personer. De största får man vara 50 personer i.  
Fått erbjudande om städning. Eftersom att vi inte är där så kommer KTH att bistå med städning 
om man vill.  
Om bygg vill ha access på morgonen så kan vi skippa städningen men då får de städa istället.  
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Vi måste kontakta KTH för ett system med möblering. Hur kan vi möblera om för att få det att 
fungera. Man får max sitta 4 pers vid varje bord.  
 
Vi kommer att kunna få 4 från Sektionen som kan komma in i skolan. Vi tror att Festeriet, Las, 
Klubbmästare och Lokalansvarig kommer att kunna vara i behov av detta 
 
3 Bidrag får abe-skolan.  
Det gick bra, de vill dock känna vart pengarna går till så vi ska lämna in en preliminär budget. 
Och vi kommer att få pengarna redan i år.  
 
4 Vintermötet. Ska gå ut med info och ta kontakt med valberedningen.  
Kort info om Karma-maten och att det kommer att vara digitalt. Lägg upp det på hemsidan 
också. Nominering av fanbärare, JML, hållbarhet och barmästare. Vendela gör ett dokument 
för fanbärare och de andra dokumenten gör möjligtvis Emilia med i alla fall valberedningen.  
Vi ska dessutom bjuda in Johanna om excellens. Den 8-9 februari håller vi möten för kamrat 
och fanbärare. Lunchtid.  
 
5 Friskvårdsbidrag.  
 
Vad händer om ett event ej går att genomföra - behåller vi pengarna eller betalar vi tillbaka?  
Går det att göra förändringar senare?  
Vad händer om det blir pengar över?  
Robbin tar med sig dessa frågor 
 
6 Balförfrågan antingen i slutet av våren eller i mitten av hösten. Typ 150 gäster, full 
högtidsdräkt. Flyg och Bergs vill ha en bal med oss. Vi tar med detta till megarådet då event 
kan bli drivande i det.  
Det krockar lite med vår jubileums-sittning. Smulan och Vendela bokar in ett möte med event 
om detta.  
 
7 Kommunikationsspråk.  
Ska man ha engelska och svenska då många elever är engelsktalande på sektionen? 
Man kan sätta det i kommunikationspolicyn att många av inläggen har både svenska och 
engelska. Den infon som är viktig för alla bör vara på båda språken. Det gäller styrelsen 
primärt. 
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8 Övrigt 
 

Månadsmail - vi lägger upp en länk på drive och facebook.  
 
Mötet avslutas 12.59 
 
 
 


