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Styrelseråd
26 augusti 2021

Plats: Nymble, sektionsrummet + Zoom.
Fika: Lunch

Närvarande: Markus Clasen (Ordförande), Pernilla Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las),
Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare),

Cornelia Haag.
Zoom: Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post)

1. Mötet öppnas av en troligen bakis ordförande.

Ordförande öppnar mötet: 09.08

2. Frukost och samkväm med styrelsen

Ordförande är bakis

Styrelsen ger Cornelia yttranderätt

3. Utvärdering av hur sektionen presenterar sig gick

“Bra, ganska bra fjong - utskotten var ganska taggade” - Markus

Styrelsen ska också presentera sig på engelska för de engelsktalande studenterna
under dagen.

4. Uppdatering av styrande dokument med anledning av reformering av eventutskottet och
införande av ett nytt ”gasqueutskott”.

Uppdatera postbeskrivning och utskottsbeskrivningen. Gasqueansvarig student -
“GAS” “NAS”

Styrelsen uppdatera dokumenten själva. Vi sätter oss i helgen och lyser posten för
gasqueansvarig student till valberedningen.
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Markus har kontaktat den ansvariga studenten och hen ska förhoppningsvis vara
med på styrelsens möte i helgen.

5. Fastställande av plan inför sektionsmöten med alla viktiga datum och lyssningar

Den 22 september är ett bra datum för årsmötet. Av tradition sker det oftast på
Onsdagar.

Lysningen ska vara ute senast den 8 september. Stopp för kandidatur sker den 15de.
Den 8 september ska kallelsen senast komma ut. Styrelsen ska också bifoga en lista
på “det här kan du söka”
Ragga till styrelsen på nollegasquen

6. Hur vill vi genomföra årsmötet, plats/mat/ordning?

Årsmötet börjar klockan 17.00 och sker via en hybridlösning, zoom och på plats.
Vi bokar gasquen eller nya matsalen. Beror på om mikrofon är nödvändigt.
BAR på mötet! Det jobbar vi för.

Utförande: Sekreteraren läser föregående protokoll under mötet var av ordförande tar
kommando.
Mat: Eventuellt pizza

Styrelsen ska påpeka vikten vid att vara på plats för all kandidatur. Det går att vara
med på zoom med du kommer inte att ha samma förutsättningar som de som
närvarar fysiskt.

7. Plan för utskottens rekrytering.
Rekryteringen ska samordnas och inte smygstarta innan mottagningen är över. Vi
lägger detta efter årsmötet så att rekryteringen kan ske den 27 september.

Det ska inte bli en tävling där det första utskottet får alla intresserade. Alla utom
A-baren kommer att ha nyvalda.

(7b) Ska vi motionera om att flytta arkipelago till höstmötet?

Arkipelago har ej lyckats hitta kandidater under 2 år. Inte bra att välja i maj då folk har
mycket att göra
Vi kan ändra mandatperioden för dessa utskott som för tillfället skiljer sig från
mängden.
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8. Hur ligger vi till med sektionens alkoholtillstånd?

Vi måste skriva kunskapsprov. Vi har dock ej fått svar på hur många vi får skicka.

Vi ska skriva krögarprov var av Pernilla är en av dem. Resterande utskott kan i så fall
använda sektionens. Det är på gång att lösas.

Vill vi diskutera med tillstånd att få ett bättre? Eftersom det är gratis, vill man ändra så
att det håller längre än till 23.00 och fler dagar.

Nästa styrelse får titta mer på detta.

9. A-Skolan i höst.

Pga. beslutet att de drar av en bit av vår utbetalning för att få använda våra lokaler.
gäller ej de andra sektionerna.

Skolorna har tolkat olika.

Beroende på aktivitet så betalar de olika kanslierna. För vår del så står sektionen för
allt.
Kanslierna ska diskutera detta efter mottagningen.

Styrelsen bör verka för att det ska hända något. Om möjligt tala med THS om detta,

10. Övrigt

Testamenten?
Tar upp det på nästa möte.

Mötet avslutas 11.00


