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Megarådsmöte
3 mars 2021

Plats: Zoom
Fika:

Närvarande:  Vendela Folke (Ordförande), Gottfrid Björk (Las), Cornelia Haag, Niklas Malmrot,
Carolina Tideman, Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Julia

Nordlöf/Julia d.y (Pas), Robbin Modigh (Sekreterare), Gustaf Delebeck (A-baren)

Ordförande öppnar mötet 12.09

1 Det kommer att komma en till stadutbildning
Stad behöver man för att bli festansvarig.

2 Coronapolicy

Julia Nordholm presenterar de coronapolicys som ska uppdateras.

Det är bl.a. Max 4 personer per bord och ändrat i sektionslokalen.
Frågan är om vi ska tillåta evenemang utomhus.

Skilja på event och interna möten. Och när det är nödvändigt kontra när det går att lösa digitalt

- Skulle det vara ok att ha mindre grejer utomhus?

Bör avvaktas då tredje vågen är igång.
Vi avvaktar och tar upp detta igen när situationen blir bättre och gör om reglerna efterhand.

2 Ekonomiskt ansvar A-baren
Mötet väljer gustaf delebeck till ekonomiskt ansvarig för A-baren



3 Slack

Julia och robbin har diskuterat med slack gällande priset.

Mottagningen tycker att slack övelag har varit väldigt bra och funkat. Det är lätt att leta sig
tillbaka.
Pratat om det som en faktisk chat men det blir upp till nolegruppen att välja hur de vill göra.

Megarådet är positvia och vill pröva slack.
Studienämnden ska fortsätta rota i detta

4 Förrådsgenomgång

Styrelsen tänkte detta när covid inte var igång lika fullt. Köpa och uppgradera förråden
Vill vi genomföra detta nu isf?

Vi kan fota istället med risk för dålig mottagning och zoom. Då behöver man inte vara så
många och allt blir mer digitalt. Vi behöver se på sektionsförrådet, a-baren, festeriet och ett
som bygg har själva men som vi ska dela.

Om det behövs köpas mer förvaring så får vi titta på plats där. Vi har en del budgeterat det kan
vara så att vi får in mer förvaring än vad vi får in idag. Niklas åker in och fotar förrådet. A-baren
gustaf åker in och fotar förrådet inom en vecka.

17-18 kl den 11 mars. Alla som fotat förråd ska var med

5 Nytt Bidrag från ABE-skolan

Vi bordlägger nytt bidrag från ABE-skolan: förslag på fördelning

6 Internaktivitet

Event emilia gottfrid 9de mars klockan 18.00 äta innan är bra. På zoom
Lekar, spel och frågesport.

Övrigt:

Ölprovning digitala aktiviteter. Att försöka få digitala event



Det är bra om vi använder hemsidan mer och att mottagningen använder sig av styrelsens
hemsida under mottagningen. Att all information ligger under en flik under mottagningen.
Spelar ingen roll om vi gör det nu eller under sommaren. Om covid släpper under
sommaren så kan vi försöka ses fysiskt.

Climate collage. De vill bjuda in till ett event om klimatförändringarna. De har kontakt med
biblioteket och kört något där.

Mötet avslutas 13.08


