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Styrelseråd
21 april 2021

Plats: Zoom
Fika:

Närvarande:  Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Vendela Folke (Ordförande),
Gottfrid Björk (Las), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Robbin

Modigh (Sekreterare), Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post)

Ordförande öppnar mötet 12.02

1 Fika samkväm

2 Förrådsgenomgång med styrelsen.

Vilka kommer? Tid 17.30

Julia Nordlöf, Gottfrid, Vendela och Agnes

Styrelsen diskuterar vad som kan vara smartast att eftersträva med upprustningen av
förråden. Mäta upp hur mycket förvaring vi får in, beställa många hyllor samt ta med
mätverktyg.

3 Uppdatering handelsprojektet.

Möte nu på fredag kl. 15.00, internt. sätta ihop ett utkast.

Om man har tid i helgen så får man gärna assistera. Tisdag möte 10.00 med handels, lika så
torsdag 10.00 - 12.00 med hantverkarna.

Biljetter till SNSC som ersättning. Vi får se om det blir av pga. pandemin.

4. Möte om rasism.
Vi kommer att betala runt 700. Det Kommer att vara runt 500 platser. Först ska de vara
öronmärkta för sektioner, sen blir det öppet. Media ska skicka hela sin mottagning.
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5. Uppdatering BIDA

Agnes presenterar vad som sades på mötet.

Samla och inspirerar kvinnor i en mansdominerad bransch. Många olika event och
mentorskap-program.

Styrelsen diskuterar hur relevant det är för oss då det är jämställt i kvoteringen på arkitektur.

6. Vår SM, kallelse, praktikaliteter.

Vårmöte den 18 Maj. kallelsen ska senast den 4de maj. skicka in motioner m.m.

● budget
● Vendela avgår
● propositioner
● stadgeförändring, något med megarådet och ord som är fel.

● Uppdatera vår ekonomiska policy som visar den gamla modellen
● Utskotten ska uppdatera policys
● Möte mat, marknadsföra osv.

Vi delar upp uppgifterna

● Robbin Agnes Vendela Pernilla - ekonomi

● Emilia jobbar med utskick

● Julia, Julia och Gottfrid - stadgar

Styrelsen diskuterar hur vice ordförande och ordförande kommer att lösas under sommaren.

Styrelsen prövar dessutom en pollfunktion som fungerar väldigt bra i zoom, samt lite taktiker
på hur frågorna ska läggas fram.

7 tygkassar

Agnes berättar.
De har fixat linjetjockleken och vi ska skicka vår färgkod. 100 st.
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8. Ansökningar om ekonomiska pottar, vilken instans ska besluta.

Är det styrelsen, megarådet eller SM som ska besluta detta?

Vi meddelar mottagningen om att de får motivera så tar vi med det hela till megarådet.

9. Ovveuttdelning

Vi försöker att hålla detta uthomhus, en vecka innan skickas det ut.
Agnes och en till tar tag i utdelningen.

10. Fysiskt möte med möjlighet för zoom

Vid dåligt väder ställer vi in

Övrigt: inget

mötet avslutas 12.59


