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Megarådsmöte
5 maj 2021

Plats: Zoom
Fika:

Närvarande: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Gottfrid
Björk (Las), Cornelia Haag(Mottagningen), Niklas Malmrot(Festeriet), Carolina

Tideman(Event), Lukas Lindell Welander(Festeriet), Agnes Kalén Trägårdh (Ettans post +
Sekreterare), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Gustaf Delebeck

(A-baren), Olle Baum (Arkipelago), Pernilla Karlsson (Kassör)

Vendela öppnar mötet 12:04

1. Fika och samkväm. Ett regnfuktigt megaråd idag.

2. Budgetförslag till SM

Varit svårt att hålla budget i coronatider. Ekonomiansvariga i både utskott och
styrelsen syftade att ta fram budget revisioner till detta möte.

Mottagningen har inte fått lika mycket spons som de brukar. De har därför sökt
bidrag. De har två nya budgetar, en där bidragen räknas in och en när de inte gör
det. De nya är även mer specificerade i jämförelse med den gamla budgeten.

Styrelsen har fått ett ökat bidrag från ABE-skolan på 156 000 kr. 80% överförs
snarast och de övriga 20% kommer i november. Fanborgen ställdes in.
Medlemsinitiativ ökade till 30 000kr. Förrådskostnaden ökar till 12 000 kr.
Studienämnden ökar till 19 000 kr. Förrådshyra för A-barens förråd på 26 813,61 har
också tillkommit. Bemärkelsekommittén ökar. Sektionströjor ökar. Hur gör vi med
friskvårdsbidrag? Styrelsen pratar om det.

Festeriets reviderade budget beror på om nollepubrundan blir av. Annars finns bara
intäkter från den pub som kommer hållas under mottagningen. Mat ska serveras då
och därmed öka intäkterna. De räknar med 5000 kr i intäkter. De tillåts frångå sin
procentsats för att ha råd en kick out vilken ska motivera medlemmar att stanna
inom sektionen till hösten.

Varken Event eller Arkipelago har en budget redo, men den kommer behöva
revideras. Denna ska vara klar till helgen.
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Mottagningen söker bidrag från hållbarhet, JML, Internationellt-bidrag,
nøllegasquen, phaddertröjor, friskvårdsbidrag och lakan till toga-gasquen. Alla
beviljas av megarådet och beslutas av sektionen under vårmötet.

3. Valbara poster till SM

Ordförande, Arkipelago och JML-ansvarig.

4. Förrådssituationen

Det kostar 54 000 att hyra A-barens förråd. Det är orimligt så vi tackar nej. Vi
försöker optimera de förråd vi har så A-baren kan ha kvar alla sina grejer på skolan.
Har i nuläget även vissa grejer i fläktrummet. Ev. kan fler saker förvaras där, men är
stöldbegärligt. Gustaf mailar Pia och frågar om accessen till fläktrummet.

5. Övrigt

Mötet avslutas 13:05


