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Styrelseråd
12-10-2022

Plats: A504
Fika: Maränger

Närvarande: Julia, Lisa, Vincent, Evelyn, Linn, Alex, Gotte

1. Mötet öppnas kl. 12.14

2. Fika och samkväm med styrelsen
Megaroner i maränger som Linn bakat, goda!

3. Runda
- Alex: Har skickat SNAS på UR och ska själv gå på NR om en vecka.
- Evelyn. Har haft sin överlämning. Källsorteringen i Bygget är enligt Clasen

svår att genomföra. Evelyn ska framföra det och prata med KTH om hur
man ska lösa det. Ska skapa en gemensam bokningslista med Bygg om
sektionslokalen och få den att fungera bättre i år. Ska få nycklar i veckan
av Clasen. Kanske behöver byta lås till sektionsförrådet. Vincents
finsittning blir av och lokalen är fortfarande bokad.

- Julia: Lite mycket just nu. Överlämningen är gjord.
Ledningsstyreselsemöte kommer efter detta möte. Igår var det OR.

- Gotte: Snackat med Pernilla oml info. Ska ha längre överlämning senare.
Det kommer ske ett extrainsatt ekonomiråd i nästa vecka. Har kollat
igenom budget.

- Vincent: Håller på med finsittningen för A. Megaråd imorgon. Bekantat sig
med mailen och försöker få struktur på det. A-baren har fått en kopia av
alkoholtillståndet i amöban och gått igenom med dem hur man genomför
fester på KTH.

- Linn: Har fixat lite med hemsidan. Alla förtroendevalda poster är på gång
på hemsidan. Bottproblem på hemsidan. Hemsidan blir överösad med
kommentarer. Bytt lösenord på driven som alla får tillgång till.

- Lisa: Har haft överlämning med Maria. Känner sig lite osäker på hur man
ska lägga upp på hemsidan. Men hon har fått guider på hur hon ska göra.

4. Uppföljning från förra styrelsemötet
- Två som fortfarande inte har fått tillräcklig överlämning.
- Postern går bra. Några personer kvar att fota.
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- Styrelsemiddag har det kommit upp ett formulär på.
- Teambuilding: Måndagar eller onsdagar funkar, några veckor fram.
- Tillståndet är lite försenat. KTH drar ut på tiden.

5. Förråd och nycklar
- Marcus har börjat samla in nycklar. Se till att utskottsansvariga får tillgång

till det.
- Våra förråd är inte så välskötta. De är väldigt stökiga och ineffektiva.

Undersöka med skolan om vi kan få tillgång till ett till förråd och om vi har
budget till det. KNAS kan ta upp det med PA.

- Prata lite med bygg om hur man kan dela kallförrådet.

6. Punkter från styrelsen till Megarådet, Ekonomirådet och Nämndrådet
- Nycklar och förråd ska tas upp.
- Ta upp vilka dagar de vill ha möten på så att det funkar så bra som möjligt.
- Uppmana alla att gå på THS olika råd.

7. Sektionsmöte
- SM1 kommer snart. Det behöver komma upp en poster och sen planera

lite mat. Den 20e måste information komma ut. Lokal för sektionsmöte.
Förslagsvis A108. Sätta fördelningen på arbetsuppgifter nästa möte.
Öppna ansökan inför de vakanta posterna.

8. Visioner
- Nästa möte

9. Verksamhetsplan
- Vi behöver sätta oss ner och skriva en verksamhetsplan. Fundera själva

på vad ni vill ha med i den.

10. Finsittning
- Vincent vill ha lite hjälp med finsittningen. FOGA är inte igång än så

styrelsen kan dra lite i finsittningen. Mat och lokal är bokad. Ska ha möte
med lokalansvarig och prata dricka. Data kanske kan jobba åt oss om vi
jobbar om dem. Ganska osäkert. Vill ha 12 personer som jobbar under
sittningen. Externa blir inbjudna de kommande dagarna. Anmälan för
sittningen behöver komma ut till helgen. Hjälp med formuläret och hur
betalningen ska ske.

11. Övrigt

Mötet avslutas kl. 12.57
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