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Styrelseråd
31 mars 2021

Plats: Zoom
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)

Ordförande öppnar mötet: 11.45

1. Fika och samkväm med styrelsen.
Påskfika?
Tråkig salt pinne, sockerkaka och påskägg

2. Bordlagt från förra mötet^2: Inbjudan till W-sektionens jubileum.

11 Juni. Vilka vill gå? Sista anmälningsdag idag.

Julia Nordholm och Pernilla går som representanter. Resten får anmäla sig som
studenter. 200-300 kr i reducerad avgift.

3. Förfrågan från W om att boka terrassen för GT-pub.

Ordförande blev kontaktad om att låna terrassen den 7 Juni.
Styrelsen beslutar att det inte går.

4. Förrådsgenomgång 11/4. Vem/vilka kommer? Plan?

Vendela, Julia Nordlöf, Gottfrid, Julia Nordholm och Pernilla kan medverka.
Vendela och möjligen Julia Nordholm kan fixa bil för att köpa hyllor och liknande.
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Vendela ska se till att vi kommer in.
Klockan 10.00 - Karmakuponger, fikabudget? Det hela ska inte fallera på grund av att
folk är hungriga.

5. Föreläsning kring rasism: kostnadsförslag 600-700 kr.

A skulle betala runt 600-700 kronor. Totalt 300 platser för alla sektioner. Detta går
med största sannolikhet under JML/studiebevakning.

Styrelsen tycker att det låter som en bra idé.  Marknadsföra det hela

6. Förfrågan från SASSE: arkitekthjälp sökes.

Handels styrelse vill ha hjälp av A-studenter att fixa deras lokaler. Historiskt sett har
sektionen sagt nej till detta.

Vi ska nog inte vara för många. Vendela skickar in tider för när vi kan vara med på ett
möte så får vi se.

7. Förfrågan från bygg om Damförening inom samhällsbyggnadssektorn.

Styrelsen diskuterar.
Vi har ingen JML-ansvarig men vi försöker skicka några ur styrelsen på infomötet. Julia
Nordholm, Vendela, Agnes och Pernilla kan gå. Vi får se hur intresset på sektionen
kommer att se ut.

8. Måndagsmejl mars? april?

Kort och koncist och försöker få ut det nästa vecka. ca. två punkter och ett recept. Julia
Nordholm, Gottfrid och Pernilla kan vara med. klockan 08.00 imorgon Julia Nordlöf kan
då vara med.

9. Nästa möte. Utomhus?

Svårt då vi har vårt policydokument.
En möjlighet Terrassen på Nymble i ett senare skede. Vill man vara med på Zoom så får
man. Vi har som målbild att kunna ha den lunch den 21 April.

Megarådet får ge sin input för hur vi ska ändra i policydokumentet efter FHM
rekommendationer.
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10. Övrigt

Pernilla ska lösa protokoll med signaturer

Ovveutdelning.

Tygkassar, trycka. Agnes tar på sig det

Robbin har varit på JML-möte, han ska sammanfatta till senare möten

Mötet avslutas 12.58


