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Styrelseråd
28 april 2021

Plats: Zoom och Nymble-terrass
Fika: Lunch

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)

Ordförande öppnar mötet 11.34

Vendela sticker den 18:de Maj efter SM

1. Fika samkväm.

Emilia startar mötet med att vi fick mail från tekniska högskolan stockholm där de
gratulerade Emilia och Emmy!

2. Uppdatering handelsprojektet

Pernilla presenterar. Handels var nöjda och sa “då är ni i princip klara”. Vendela och pernilla
ska möta dem och byggarna imorgon. Vi ska uppdatera presentationen.

Sätta upp en Meagronen i plast på gurkplattorna?

● De ska ha möbler och möte med IKEA. MIO RP.möbler. Begagnat vore bra

● Dimbara lampor så man kan släcka olika delar av lokalen.

● Fixa skalan på planen för byggarna samt färgkoder. Julia Nordholm tar på sig det.

Cornelia hälsar på! Vi adjungerar in cornelia med yttanderätt

Lulle var emot ;-)
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3. Uppdatering möte rasism

Vendela presenterar

Kommer bli den 20 maj. En torsdag, möte om det på tisdag om kommunikation.
Emilia och Vendela går.
12.15 - 13.00. Kommunikationen 2.v innan

4. Uppdatering propositioner SM

Smulan ska hitta ett möte. Vendela har redan gjort det

5. Uppdatering valbara poster SM

JML, arkipelago, ordförande och vice ordförande.

Smulan har blivit mottagningssamordnare! Jättekul!

Styrelsen diskuterar: Vore bra om vice är kvar för att kunna ge stöd då ordförande - vilket
alla håller med om. Vi får se om vi kan tolka stadgarna så.

Valberedningen: ska skapa googleformulär och hålla intervjuer. Dessutom skriva en kort
text, några meningar om vad de tycker om kanidaterna.

Inbjudan till valberedningsutbildning men det är den 11e.
Kallelse nu på tisdag

6. Uppdatering ovveutdelning

22 och 24 Maj förslår Agnes som datum. En lördag. Agnes kan ta en utomstående för detta.

7. Månadsmail april

Mail klockan 08.00 den 5 maj!
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Övrigt:

Friskvårdsbidraget godkänt! materialinköp och lokalhyra. Vi har pengarna året ut.
Underteckna kontrakt.
Lägger friskvårdsansvarig på höstmötet.

Kårstyrelsen har hört av sig.De vill göra saker mer synliga och få mer kontakt. Önskar möte
med oss på 30 min.
11 maj 17.00-17.30, 12 maj 17.00-17.30, 19 maj 15.00-15.30.

12:e maj väljer styrelsen.

Revidering 20 maj, är redan stormöte då.

Mötet avslutas 12.26


