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Styrelseråd
29 september 2021

Plats: Muten + Zoom
Fika: Råvaniljfläta

Närvarande:  Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Markus Clasén (Ordförande),
Pernilla Karlsson (Kassör), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör),

Robbin Modigh (Sekreterare).

1 Mötet öppnas av vice ordförande ( delegerat från ordförande).

Mötet öppnas kl. 12.19
Ett extra styrelseråd imorgon (torsdag 30-09-2021)
Ämne: Fastställande om budgetmöte och covidpolicy.

2 Fika och samkväm med styrelsen

3 Allmänna reflektioner om årets styrelsearbete

Diskutera om nästkommande verksamhetsberättelse samt vilka tips om uppgifter vi
kan föra vidare till nästa styrelse.

Sektionen har överlevt pandemin, fått sektionsbidrag, friskvårdsbidraget, våra
sociala kanaler har växt, vi har fått ett nytt utskott, väldigt långt sektionsmöte, vi har
skapat kontakter med handelshögskolan, vi har gjort punsch och
hållbarhetsnämnden har expanderat. Styrelsen har dessutom återinfört månadsmail.

Det som uteblivit eller ej genomförts: Slutfest och A-barer, arkipelagomässan.

Styrelsen diskuterar ekonomi och möten om lokaler med skolan.

Ett grundligt arbete av stadgarna. Det skulle dock inte vara ett arbete som sker av
styrelsen för att få ordning av stadgar, policys och reglemente. Utan i så fall vara ett
projekt vid sidan av styrelsearbetet.

Hur känner vi att styrelsearbetet har gått som arbetande grupp?
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Mindre bra att styrelsen har använt sig att två kanaler för information. Både
Messenger och Slack.

Definiera de olika användningsområdena för vår kommunikationskanaler. Kan också
skickas till nästkommande styrelse för att diskutera vidare.

Kommentar:
“Det har varit värdelöst att ha två grupper då det i andra sektionsrelaterade arbeten
har fungerat väldigt bra med enbart Slack.”

Det har fungerat bra med de områden som vardera ledamot har blivit tilldelad. Vi har
samarbetat bra och delegerat uppgifter rättvist

Vi ska försöka förbättra närvaron hos de olika utskotten på megarådet. Många
utskottsansvariga har känt sig ensamma då de inte haft någon verksamhet under
pandemin.

Stödja kontakten till utskotten och A-skolan utveckla centralekonomin (listan med
bokföring som kommer att behöva godkännas.) Reform av läsdagar i stadgarna.

Styrelsen diskuterar komplexiteten i att utveckla stadgarna.

Vi ska inte rekommendera nästa års styrelse att arbeta med en reform av stadgarna
men vi kan lägga in det som en långsiktig plan.

Se om man kan skifta verksamhetsår för att minska antalet val.
Hur man inom gruppen kan ha aktiviteter för att kunna öka gruppstämningen.
Nästa års styrelse får i uppdrag att utvärdera skiftningen mellan styrelse och
megaråd om det fungerar bra.

Vi behöver också förbättra valberedningens roll med policys och styrdokument.

Månadsmail: Skicka ut ett avslutande

Övriga frågor

Emilia undrar om Julia kan ta med en Råvaniljfläta till Robbin och Emilia.

Mötet avslutas 12.58


