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Megaråd/Budgetmöte
8 oktober 2021

Plats: plan 5 grupprum A524
Fika: chokladkaka med kokos

Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson
(Kassör), Alexander Sjölund (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Maria Helgesson

(Sekreterare), Gustaf Delebeck (A-baren), Lisa Sandblom (Mottagningsansvarig), Niklas
Malmrot (Festeriet), Lukas Lindell Welander (Festeriet), Gottfrid Björk (Event), Elin Tystrand

(FOGA), Carolina Tideman (FOGA).

1. Ordförande öppnar mötet kl. 12.10

2. Fika och samkväm med Megarådet.

3. Genomgång av budget

Pernilla berättar om sektionsbudgeten. Det är viktigt att ta oförutsedda utgifter i
beaktning, till exempel hur det fortsätter nu med corona.

Bemärkelsekommittén går numera under diplom och Avtack.

Budget för underhåll av hemsidan är ökad. Detta för att införa spamblockering i och
med de oönskade kommentarerna på hemsidan.

Sophämtning är ny post som delas med tre andra sektioner.

Förslag om att ta hjälp av Martin & Servera.

4. Arkipelago

Styrelsen presenterar två olika förslag beroende på om arkipelagos ordförande blir
tillsatt.
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5. Event

Gottfrid visar upp en högst uppskattad budget eftersom att allt beror på
engagemanget. Event vill använda friskvårdsbidrag, exempelvis till inköp av
pingisbollar och liknande aktiviteter.

6. Festeriet

Lukas och Niklas planerar pubar varje fredag, totalt 30 stycken lågt räknat. I
beräkningen ingår att engagemang kan minska av deltagare i utskottet.

7. FOGA

Megarådet diskuterar huruvida dryckesinkomster kan öka på de 7 gasquer planeras.
På Osqvik blev inkomsten av dryckesförsäljning runt 2000 kr.

8. Mottagningen

Lisa presenterar en budget utan buffert. Mottagningen är längre fram i tiden så
budgeten kommer förändras och så småningom få en buffert. Det tas upp på senare
möte.

9. Abaren

Diskuteras om att engagemanget är större än de tio personer som intresseanmält
sig. Det kan upplevas lite väl formellt att anmäla sig via formuläret. Abaren har
tidigare dragit med sig personer till aktiviteter spontant, exempelvis genom att gå
runt på ritsal och sprida ordet.

10. Internbudget

Styrelsen ser skillnader mellan utskotten i hur mycket arbete som läggs ner i relation
till hur många personer som deltar. På samma sätt skiljer det sig i kostnader för
aktiviteter mellan utskotten som bidrar till dessa skillnader.

FOGA påpekar å andra sidan att olika utskott ska ju gå mer plus än andra, vilket gör
det svårt att få ihop budgeten och hur mycket man kan lägga på utskottets
medlemmar.
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11. Övriga frågor

Carolina tar upp hur vi kan öka engagemang att gå på styrelsemöten, ett förslag är
att ge ut märken eller liknande för att öka engagemang.

Mötet avslutas kl: 13.00


