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Styrelseråd
9 mars 2022

Plats: grupprum plan 5
Fika:

Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson
(Kassör), Alexander Sjölund (Pas), Emilia Eckerlid (kommunikatör och Arkipelago), Markus

Clasén (Las), Maria Helgesson (Sekreterare).

1. Mötet öppnas kl. 9.06

2. Fika och samkväm med styrelsen

3. Rapport från nämnder

Det som har diskuterats vid senaste utbildningsråd (en grupp för all
studiebevakning från alla sekitoner, motsvariget till SNO, PAS och SNAS)  har
främst varit det stora och återkommande problemen med schemat i och med
att det inte finns en standardiserad schemaredovisning som andra sektioner.
Information och uppgifter om kurser skiljer sig från varandra i time edit,
blockschemat och på canvas. Dessutom finns det regler om att
blockschemat skall ges möjlighet att kollas på av någon student innan det
fastställs, vilket inte skett hittills. Detta kommer att tas upp med Malin på
nästa Kvalitetsråd.

Megarådet diskuterar bästa sättet att jobba med schemat och föreslår att
man jobbar med frågan inom studienämnden som är insatta och lägger fram
ett förslag. Det handlar om att schemat ska stämma överens på alla olika
platser och att införa vissa förhållningsregler för exempelvis lärare.

Hållbarhet vill hålla sin klädworkshop.

JML vill hålla en workshop för mottagningen och alla förtroendevalda.

Mottagningen på ark skolan egentligen är den enda som måste hyra sina
lokaler under mottagningen.
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4. Sektionens syn på KF förändringen

Ändra KFs struktur. Det handlar om tre frågor: Hur ska vi välja KF? Hur ska
KF representeras? Vad behövs för att KF ska bli mer attraktivt?

Alla sektioner ska ha ett svar och åsikt på detta. Markus har suttit på KF i tre
år, som föreslår att han kan skriva ett svar från vår sektion.

Hur ska vi välja KF? Det är medlemmarna som väljer, ofta inte så många

Sektionerna ska få all möjlighet att välja hur de vill och vad de vill.
Hur ska KF representeras?

Skriva ut förslagen och diskutera vid senare tillfälle.

5. Fest och stad

Vi tar det nästa styrelseråd, listor skickas ut i Slack.

6. Representation

Flyg: valborg. anmälan stänger den 14e
THS 120 stänger på måndag
Styrelsemiddag/gasque med femkamp med Bygg den 24e mars.
kl 18, men kom gärna tidigare och hjälp till.
självkostnadspris

7. Beslut om sponsring

Vi har inte kunnat bokföra den posten, när beslut om vem som ska gå bör
det även bestämmas om hur mycket som sponsras.
Det finns Inte så mycket pengar kvar.
Inte så stort intresse att delta på W som kostar 1200 kr.

Nollegasquer kommer komma upp.
bordlägger flyg till nästa vecka.

8. Övriga frågor

Beställning av Styrelsetröjor sker.
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Mötet avslutas kl. 9.40


