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Styrelseråd
2-11-2022

Plats: A415
Fika: Kladdkaka, Saffransgifflar

Närvarande: Vincent, Gottfrid, Linn, Lisa, Alex, Julia

1. Mötet öppnas kl. 12.13

2. Fika och samkväm med styrelsen
Vegansk kladdkaka som Lisa har bakat och saffransgifflar som Lisa har köpt

3. Runda
vincent: suttit med inbjudningar och sammanställt det till styrelsen.  Megaråd
imrogon
Alex: inte hänt så mycket. haft möte med Klas, Johanna och två medlemmar från
trean. Håller på att arbeta med förråd och
Gottfrid: Sitter med budget och försöker få in material från allt folk
Linn: Meddelat information om SM och tagit emot motioner. Praoeleven kommer
hänga på Linn imorgon. Pratat med Julia om ansvalgstavlan. Vi har fått exakt
position och vi får sätta upp en ram.
Lisa: Månadsmailet är gjort. Ska skickas på korregering
Julia: Haft lite möte med bygg, våra klubbmästare och THS. Det går åt rätt håll.

4. Uppföljning från förra styrelsemötet
Alla har haft överlämning.

5. Punkter från styrelsen till megarådet, ekonomirådet och nämndrådet
Alkoholtillståndet är på rullning.
Det ska göras nya upplåtelseavtal till sektionslokalerna. Vill få åsikter från
studenterna. Kolla med megarådet.
Har styrelsen några åsikter om hur sektionslokalen ska användas?
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Det kommer vara hårdare på att man inte får laga mat i sektionslokalerna.
Enklare mat får man göra där. Men större mat måste tillagas i nymble.Förtydliga vad
för mat man får värma och så i lokalen.

6. Propositioner till SM
Förändra KNAS till PAS

Tas inte seriöst av skolan och det är en så viktig post så det har blivit ett litet
problem.

7. Motionssvar till SM
a. Nycklar till utskotten.

Alla ansvariga bör ha nycklar för att få tillgång till sektionsförråden.
Vi tycker att detta är en bra motion. Vi anser att en nyckel per post är
rimlig. Risk finns att vi tappar bort nycklar. Diskussionen om vilka som
berörs av byggetnycklar tas på megaråd. Vincent skriver svar.

b. Märkeshirierki
Vi har ett eget svar. Lisa skriver svaret.

8. Representation
Vi diskuterar detta imorgon, torsdag 9.00

9. Besök från Finland
Aalto skolan vill komma hit och kolla på skolan den 28e november. Vi måste

kontakta skolan och se att det är okej. Sen måste vi ha personer som tar hand om
dem under den tiden. Se till att hjälpa dem fixa fika, underhålla dem och lite sånt. Vi
kollar i megarådet också om någon där kan tänka sig hjälpa till. De är ungefär 25
pers.

10. Städning och fix av förrådet
Vi bör sätta datum för sektionsstäd

11. Verksamhetsplan
Sektionens verksamhetsplan är färdigskriven. Den behöver läsas igenom av

resten av styrelsen bara.
Styrelsens verksamhetsplan är på gång. Lite kvar som behöver skrivas.

12. Övrigt
Anslagstavlan. Vi behöver sätta ihop en ram. Sätta ihop en tavelkommitté?

Alex tar tag i den kommittén.
BESLUT: Alexander och Linn är med i tavelkommittén. ATK
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13. Mötet avslutas 13.22


