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Styrelseråd
12 maj 2021

Plats: Nymble terrass och Zoom.
Fika: Lunch

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

(Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare)

Ordförande öppnar mötet: 11.37

Styrelsen Cornelia Haag adjungeras in med yttranderätt.

Ordförande ansluter klockan: 11.54

Pernilla ansluter: 11.42

1. Fika samkväm.

2. Uppdatering SM, allt redo?

Julia Nordholm berättar att det mesta är klart.

Styrelsen föreslår att ändra styrelsens arbetsbeskrivningar. Exempelvis fler
förtroendevalda. Beskrivning för hållbarhetsansvarig mf.l. sektionsklädsel.

Julia Nordholm berättar mer om förändringarna och går igenom förändringarna i
stadgarna var av styrelsen finjusterar vissa formuleringar.
Styrelsen kommer också att lägga in Programansvarig student som en invald
position.

Pernilla går igenom förändringar gällande ekonomi och budget.

Att göra: Skriva en motivering till förändringarna.
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Vendela och Julia Nordholm skriver en motivering och delar med Emilia.

Robbin och Agnes ska beställa hyllor till förråden. Cornelia skickar karta.

3. Skolan och kommunikation

Julia Nordlöf berättar om att skolan har delat information och frågar oss hur de
förslagsvis ska förmedla informationen. Styrelsen anser att mail/Canvas är bäst.

Styrelsen Diskuterar huruvida sektionen ska ta på sig ansvaret att vidarebefordra
det skolan delar på våra kanaler eller om skolan får se till att nå studenterna
själva.

Övrigt:

● Formell entledigande från ordförande att hon vill avgå.
Styrelsen tycker det är deppigt.

Styrelsen röstar för ett godkännande.

● Julia Nordlöf frågar om hur det är planerat med Megaronen och om den säljs
med ovven. Ska mottagningen eller styrelsen ta hand om detta?
Det ska åtminstone inte ske under mottagnings-stressen.

● Färdigställa dokumentet med den stökiga studenten under mottagningen
2020

● Avslutning med Styrelsen. Vendela får komma! Robbin gör en poll och
föreslår datum efter den 27 maj.

● Förstahjälpen-kit. Vi lägger till detta i budgeten.
○ Följdfråga: HLR-kurs via friskvårdsbidraget? HLR kommer ske under

preppveckorna för mottagningen.

Mötet avslutas: 12.40


