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Styrelseråd
16 mars 2022
Plats: Grupprum plan 5
Fika: Morotskakslängd
Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson
(Kassör), Alexander Sjölund (Pas), Emilia Eckerlid (kommunikatör och Arkipelago), Markus
Clasén (Las)

1. Mötet öppnas kl. 12.11
2. Fika och samkväm med styrelsen

3.

4.

5.
6.
7.

Alla är stressade förutom Alex. Tips från alla stressade att inte stressa, behåll
den känslan.
Emilia har mycket och bollar över ansvar. Pernilla tar över facebook
kommunikation/admin för grupperna. Emilia kollar upp och delar
inloggningsuppgifter till hemsidan så flera har access att hjälpa till på den
fronten
30 mars är det styrelsegasque, Julia skickar ut länk för anmälan. Vore kul
med förfest (tradition) och ett gyckel (tradition) gärna ett förberett/planerat
sådant (inte tradition).
Flyggasque – 2 biljetter. Valborg. Återkommer om detta nästa vecka.
Representation
Styrelsen har förbrukat ca. halva sin reppbudget. Allmän diskussion utan
konsensus. Ordf. skjuter upp denna diskussion till nästa möte.
Markus förklarar vad KF är. Öppen diskussion om planerade förändringar.
Styrelsen enas om alternativ 3.
Pernilla tar på sig att lysa både val och röstning av KF-ledamot.
Övrigt
Alex informerar om vad studienämnden jobbar med:
-Schemaläggningen bör ju enligt högskoleförordningen vara minst 2 veckor
innan, detta ska plötsligt följas och nu finns en plan för det !woop woop!
Förhoppningen är att få igång ett system för hur detta följs inom en vecka.
Föreslås att studienämnden/PAS upprättar en digital brevlåda/formulär för
snabb och enkel rapportering kring när lärare bryter mot detta.
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-Skolan vill inte finansiera redlockers
Corri:
Inkommet inköpsförslag för upprustning av bygget– styrelsen diskuterar:
Kommenterar att soffbordet känns opraktiskt och onödigt kostsamt. På
megarådet diskuterades möjligheten till att köpa vissa saker second hand –
har detta undersökts? Styrelsen saknar förslag på bord/stolar samt
förvaringslösningar, även dessa diskuterades på megarådet men saknas i
förslaget.
Beslut om att lyfta detta på megarådet nästa vecka med ett konkret förslag.
Nästa möte fastslås till 11.30 onsdag nästa vecka innan Megarådet 12.00
12.57 mötet avslutas och ordförande rusar iväg…

