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Styrelseråd
23-11-2022

Plats: A404
Fika: Kaffe

Närvarande: Julia, Evelyne, Alex, Lisa, Gotte, Vincent.

1. Mötet öppnas kl. 12.10

2. Fika och samkväm med styrelsen
Kaffe.

3. Runda
Gotte: Varit på banken. Snart får han access till banken.
Vincent: Nyckelpraxis. Ska se till att de i megarådet får nycklar. Ska se till att de som

redan hade betalat för finsittningen ska få återbetalning.
Linn: Satt upp de godkända verksamhetsplanerna på hemsidan. Omstrukturerat lite i

driven.
Julia: Varit på konferens och möte med s-länken. Processen med alkoholtillståndet

för bygget går framåt. Det kommer ta lite tid, men det är på gång.
Evelyn: har gett nyckelkontrakt till vincent för att de ska skrivas under av megarådet.

Har bokat A108 till finländarna och ska kolla på att boka Amöban till JML.
Alex: Dokumentet för studiebevakning är klart. nämndansvariga och Klas har tillgång

till det för att kunna sköta studiebevakningen på ett smart sätt.
Lisa: Har jobbat med pepparkakshusplaneringen. planeringen är i full fart.

4. Uppföljning från förra styrelserådet
Julia har en nyckel till bygget.
Till nästa år kanske vi ska göra en gemensam verksamhetsplan för sektionen och
har en diskussionskväll om den för att medlemmarna ska kunna påverka planen.
Märken: Det kanske är ett bra alternativ att ha märkesomröstning på instagram
(eller liknande). Dels för att inte ta tid från SM men också för rolig omröstning för
medlemmarna.
Styrelsemidadgar: Kan någon ta kontakt med andra sektioner för att försöka få
ihop en träff med andra styrelser.

5. Punkter från styrelsen till Megarådet, Ekonomirådet och Nämndrådet
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THS vill veta hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor. Vad vi kan göra bättre, vad THS
kan göra och vad KTH kan göra. Tas upp i megarådet och i nämndrådet. Processen med
detta arbete har redan påbörjats med hållbarhetsnämndsansvarig.

Ta upp i megarådet att vegetariskt ska vara grunden för mat. Att ha kött på
sittningar eller andra tillställningar ska vara ett aktivt val. Vi förespråkar vegetarisk hela
tiden.

6. Punkter från styrelsen till Ledningsgruppsmötet
Julia ska på ledningsgruppsmöte imorgon. Är det något vi vill föra fram.

Vi vill prata om tavlan igen. Det är något vi verkligen ha kvar och
studenterna uppskattar den.

7. Arbeta med verksamhetsplan
Hur ska vi ha koll på att vi följer verksamhetsplanen? Vi har ett dokument nu där

planerna finns. Där kan man gå in och kolla på målen och skriva status för allt. En gång i
kvartalet ska vi ha ett tydligt datum för att checka av vad vi har gjort och vad som ska
prioriteras nästa kvartal.

8. Mötesupplägg
Det är väldigt mycket som ska hinnas igenom på alla möten. Hur ska vi arbeta

med detta?
Rundan tar mycket tid. Det kanske är rimligt att ta rundan mer sällan. Då blir det

nog mer tid till de andra punkterna.
Vi startar mötena vid 12.00 och är medvetna om att folk kan komma lite sent.
Se till att hålla oss till ämnena så att diskussionen inte springer iväg.

9. Teambuilding
Lisa frågar om skala på huset.
Alex och Linn går och handlar.
Vi beställer något till mat för att hinna med bygget.
Vi startar kvällen klockan 18 och vi är hos Linn

10. Presenter och representation
Vi har fem flaskor med punsch. Vi köper in mindre flaskor för att ge bort under

sittningar. Vi behöver producera skyltar. Lisa köper in mindre flaskor.

11. SM2
Vi kör SM2 på onsdag

12. Övrigt
Event har äskat om pengar när finländarna kommer. De vill bjuda på pizza till
sektionsmedlemmar. Vi tycker det blir lite konstigt om besökarna ska betala för
pizza och sen ge det gratis till medlemmarna som kanske redan har med sig
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matlådor i många fall. Det är enligt oss bäst att köra självkostnadspris på alla. De
kan få lite pengar för att köpa in lite snacks/fika till dagen.

13. Mötet avslutas 13.02


