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Megarådsmöte
13 april 2022

Plats: Zoom
Fika:

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

Clasén (Las), Alexandra Sörman (Ettans post). Maria Helgesson (Sekreterare).
Edvin Eriksson (A-baren), Robbin Modigh (Arkipelago), Gottfrid Björk (Event), Niklas

Malmrot (Festeriet), Lukas Lindell Welander (Festeriet), Elin Tystrand (FOGA), Carolina
Tideman (FOGA), Lisa Sandblom (Mottagningsansvarig).

1. Mötet öppnas kl. 12.02

2. Fika och samkväm med styrelsen

Cornelia har fantastiskt goda flingor med torkade jordgubbar. Stort tips!!
Annars är det snålt med fika på olika håll.

3. Runda

Abar: Det börjar hända grejer, Edvin har gått på båda utbildningarna och det
planeras Abar den 28e april.

Arkipelago: Haft en mässa, känns som att det uppskattades, fick många nya
följare på instagram.

Event: Bokat bygget nästa vecka för brädspelskväll, det kommer att säljas
alkohol.

Festeriet: Det rullar på, för första gången kommer det vara pubuppehåll till
24e april. Det ska säljas biljetter till valborgspubrunda. Det ska sökas nya
festisar för det behövs. Pubarna fortsätter att rulla på bra annars.

Foga: Tagit över festeriets dag på fredag. Så SSSS flyttas till Fredagen då
istället. 22:a april. Ska ordna lokal inför jubileet som har dragits tillbaka.
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Mottagningen: Arbetet går bra! hoppas på fler C phaddrar, uppmuntrar ettor
att tagga sina vänner.

Styret: Alex håller på med schema. Arbetsmiljölagen. Om reglerna bryts kan
det anmälas till arbetsmiljöverket. En enkät upprättas så att enskilda fall kan
anmälas.

Lexie om ovvarna: Mycket förseningar men ovvarna kommer efter
påskhelgen.

4. Sektionslokal (info från LAS)

K-huset ska renoveras under sommaren och fönster ska bytas ut. Det ska
vara klart dagen innan mottagningen börjar, men vi räknar med att det blir
försenat och planerar inför det. Kemiparken är även upptagen till hälften av
den nya sophanteringen.

5. Budget inför SM

Budgetarbete är på G, ekonomirådet var för en vecka sedan. Då gjordes
bokföring bland annat. Inför SM ska det läggas en budgetrevidering. Ska in
senast 1 maj om något utskott vill revidera budget.

Ska även läggas fram förslag om rambudgeten som ska gälla inför nästa
verksamhetsår.

6. SM och Medlemsmöte

Den 12e Maj, och eftersom det är en hel del stadgeändringar och förslag
annordnas ett medlemsmöte 5e maj.
Vi ska försöka vara i skolan, sal A108, istället för bygget
Det ska väljas 4 st till valberedning och även personval till Arkipelago.

7. Bygget

Rapport om lukten i bygget. Det skjuts på renovering
Cornelia har börjat köpa in ljusslingor som står nere i sektionsförrådet.
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Festeriet och bygg bjuder på mat för dem som hjälper till.

8. Övriga frågor

Mötet avslutas kl. 12.36


