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Styrelsemöte 
6 oktober 2021 

Närvarande: Närvarande: Julia Nordlöf, Cornelia Haag, Pernilla Karlsson, Emilia Eckerlid, 
Maria Helgesson, Alexandra Sörman, Markus Clasen och Alexander Sjölund. 

1. Ordförande öppnar mötet 12.06

2. Fika och samkväm med styrelsen

Vi har en go bull-längd!! Kardemumma, vanilj och mandelmassa

3. Tider för möten

Onsdagar 12-13, förra året hade styrelsen från 11.30 men ettan har föreläsning till 12 så 
det blir nog svårt. Några, de som kan, drar igång 11.30 och peppar möte så vi är redo att 
börja kl. 12.00 sharp. 

4. Megaråd, förslag var tredje vecka

Styrelsen tycker var tredje vecka låter bra, nästa vecka blir första megaråd och föreslår 
detta för megarådet. Om de tycker det låter bra så kör vi var tredje från och med nästa 
vecka. 

5. Roller i styrelsen

Emilia vill vara kommunikatör, styrelsen godtar detta.
Markus vill vara LAS, Styrelsen godtar detta.
Maria vill vara sekreterare, styrelsen godtar detta. 
Lexi vill leda rustmästeriet, styrelsen godtar detta.
Markus vill leda bemärkelsekommiten, styrelsen godtar detta.

6. Fotografering, när och var?

Fotografering för alla valda poster på fredag, under lunch för styrelsen och 13-13.15 för 
utskottsansvariga + presidiet. Emilia återkommer med info om vart.

7. Drive, mail och inlogg

Skicka medelande till Emilia med namn och nytt lösenord för att få tillgång till mail. Alla får 
under mötet nytt lösenord till driven och Maria ska få lösenord till hemsidan. Emilia kollar 
även med resterande valda poster/poster med mailadresser så att de har åtkomst. 
Det diskuteras hurtigare vi ska ha mailen vidarebefordras eller om vi kan få dem direkt i 
telefonen. 
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8. SM

Budget-SM är på torsdag från kl. 17.00 i bygget. Styrelsen möts innan, gärna senast 16.30 
för att ställa iordning salen. Julia tar ansvar för att beställa mat, Lexi och Maria hämtar ma-
ten senast kl. 17. 
Cornelia pratar med klubbmästare om att ha bar öppen under SM. 
Vi föreslår att vi inte erbjuder zoom men om vi är för få så är vi beredda att upprätta zoom.
Julia fixar projektor. 

Mötesordförande - Julia
Mötessekreterare - Maria
Rösträknare - 
Zoom-ansvarig - Förhoppningsvis behövs inte annars kan vi kanske lägga på rösträknare

9. Extrainsatt styrelsemöte, prel.

Prel. måndag lunch, 12-13, för att hantera eventuella motioner.

10. Övriga frågor (Dagar för möten)

Emilia tar upp slack-etikett. När vi använder oss av slack och ska svara i respektive tråd 
istället för att svara som ett nytt inlägg. Detta för att vi lätt ska kunna hitta tillbaka i våra 
gamla konversationer. Det finns en som heter ”follow thread”, då kan du få notiser trots att 
du inte skrivit nått i tråden. 

THS Main vill gärna ha ett samarbete på något sätt med vår sektion, specifikt vår styrelse. 
(En passus är att vi under året skulle kunna kolla på att ha införa en internationellt ansva-
rig på vår sektion). Detta är någonting vi gärna fortsätter att dra i. 

Vi har nu lite för många utskott för att ha ett möte per dag, detta är något vi tänker att vi 
kan lyfta med megarådet nästa vecka. Även kanske avvakta tills vi sett på anmälningarna 
och se om vi kan anpassa efter vilka som är med i respektive utskott. 

Vi har blivit inbjuden till både bygg och maskins jubileum senare under hösten där vi fått 
två platser per sittning. Vi avvaktar med att fördela dessa då vi misstänker att det kommer 
vara fler som firar jubileum på samma dag eller någon dag innan eller efter. 

Cornelia tar kontakt med valberedningen inför budget SM. 
 
Ordförande avslutar mötet 12.56


