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Styrelseråd
9-11-2022

Plats: A304
Fika: Vindruvor, gifflar, godis.

Närvarande: Lisa, Linn, Evelyn, Vincent, Julia, Alexander

1. Mötet öppnas kl. 12.13

2. Fika och samkväm med styrelsen
Vindruvor, gifflar, godis.

3. Runda
LIsa: Månadsbrevet är utskickat.
Vincent: Bokat resa till Finland för att gå på sittningen. Haft ett megaråd.
Evelyn: Har fått nycklar. FOGA ska ha en sittning 14e december.
Alexander: Satt upp en anslagstavla i amöban. ATK har gjort sitt jobb. Nämndråd
imorgon.
Julia: Hållit på med saker till SM. Ikväll ska julia på OR. Taggad inför SM.
Linn: Hållit på med SM. Visat runt en prao-elev i skolan.
Gottfrid: Kollat på folks budgetar.

4. Uppföljning från förra styrelsemötet
Inget.

5. Punkter från styrelsen till Megarådet, Ekonomirådet och Nämndrådet
Uppmana alla att komma på SM.

6. Yrkande av revisorerna och dagordning till SM
Yrkande från revisorer att bordlägga alla ansvarsbefrielse till nästa SM. Detta på

grund av att revisorerna inte fått in de ekonomiska berättelserna. Då anser revisorerna
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och gamla styrelsen att bordlägga alla ansvarsbefrielser för att alla ska kunna kolla på
sina dokument och ha tid att ordna dem korrekt.

7. Förberedelser SM
Vi behöver någon till SM som är sekreterare. Det kan också vara bra att vi har en

person som har koll på dokument, projektor, gå runt med mikrofon och så. LAS fixar
dokumenten och det. Vice antecknar. Gotte kollar vilka som är sektionsmöten. Linn
ordnar mat.

8. Nycklar
Las har fått in några nycklar till sektionsförråden. Vi måste kolla upp var alla
nycklar är och sedan skriva upp vem som har vilken nycklar.

9. Serveringstillstånd
Serveringstillståndet är på gång men det drar ut lite på tiden.
De som har klarat Stad-utbildningen ska namn och personnummer skickas in till

Stockholm Stad. Vi behöver personer som har klarat krögarprovet. Styrelsen ska kolla
över det och se om vi behöver fler som går den utbildningen. 

10. Pepparkaksbygge
Pepparkaksbygget sker den 21a november. Lisa och Alex förbereder lite.

11. Städning och fix av förråd
LAS ska kolla med förtroendevalda och se vilket datum flest kan.

12. Mötesupplägg
Bordlägger till nästa möte.

13. Övrigt
Har styrelsen anmält sig till sittningarna som vi bestämde förra mötet? Ja, det har vi.

14. Mötet avslutas kl. 13.08


