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Styrelseråd
26 januari 2022
Plats: Zoom o grupprum på skolan

Fika:
Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson

(Kassör), Markus Clasén (Las), Maria Helgesson (Sekreterare).

1. Mötet öppnas kl. 12.08

2. Fika och samkväm med styrelsen

Marcus har hemmagjorda drömmar som fika.
Frånvaro av fika i vanlig ordning när det är möte på zoom.
Cornelia är sjuk, julia tipsar om att man kan inte äta för mycket glass

3. Datum (intern, extrainsatt möte, nästa SM)

Intern ska planeras in! Gärna en aktivitet, kom gärna med idéer!
Pulkaåkning genomfördes förra året till exempel.
Datum spikas till den 15:e februari

Åka till Boda borg med Megarådet, Julia kommer ge förslag i slack chatten.

Extrainsatt möte inför nästa SM på fredag denna vecka kl. 8-9:
kamratstipendium, fanbärare och motioner. Sista dagen för motioner är
imorgon.

12:e Maj blir Datum för vår-SM

4. SM - vem gör vad? / Ny mötespraxis

Styrelsens hjälp att gå igenom ny mötespraxis. Förtydligande vem gör vad,
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t.ex vem för talarlistan under SM. Styrelsen diskuterar att kassören inte har
någon större uppgift under själva mötet som kan göra detta, alternativt bör
rollen tilldelas någon annan.

Ge möjlighet för möte irl och zoom. Festanmälan ska genomföras hur som
helst.

5. Styrdokument Kommittén presenterar

Organisationsschemat visar hur de olika posterna, utskotten och nämnderna
hänger samman och hur dem är ordnade.

Nytt är att posten NAS kommer ersätta PAS. Cornelia fortsätter att förtydliga
de olika posternas roller. Till exempel har vice ordförande en mer “intern” och
operativ roll i jämförelse med ordförande. Styrdokumentkommittén har på
detta sätt förtydligat alla posternas roller så att rollerna också blir mer
åtskiljda.

Tar också upp att ettans inte är en bestämd post, liksom master, och att det
innebär att man inte kan nominera och söka posten innan SM via
valberedningen.

Nämnderna har tidigare inte haft verksamhetsår, men det införs nu.
Verksamhetsår: 1 feb- 31 jan, vilket gör att verksamhetsåren för NAS och
nämndansvariga studenter går omlott. Positivt eftersom det gör att t.ex nya
tillsatta nämndansvariga kan rådfråga NAS som redan suttit på posten i ett
halvår.

Utskotts- och ekonomiansvariga studenter har samma verksamhetsår. Val av
ekonomiansvarig kan däremot bordläggas om ingen ekonomiansvarig väljs
på det första SM.

2 st olika valberedningskommitteer under året.

6. Eventuell proposition

Punkten stryks
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7. Övriga frågor

Påminnelse att svara inom 24 timmar, viktigt att svara eller reagera.
Man behöver inte svara om det är en fråga som ställs läsa igenom ett
dokument som delas, bara att reagera att man har sett det som skickats i
chatten t.ex.

Träffas 16.00 inför vinter-SM.

Mötet avslutas kl. 12.59


