
Studeranderådets möte den 3 okt -18 

Närvarande 

Elida Westmark (ordförande 3D) 
Felicia Furu (sekreterare-3E) 
Fredrik Törnroos (lärarrepresentant) 
Agnes Lundell 2B 
Jonathan Vik 2C 
Jack Hancock 2D 
Corinne Asplund 2E 
Rufus Virta 2F 
Albert Söderback 2G 
Alva Rosenqvist 3B 
Hugo Holmberg 3C 
Erik Malmström 3F 

Frånvarande: 2A, 3A 

§1 Mötets öppnande 13:52 

§2 Studeranderådet på hemsidan 
Diskussion: 

• Presentationen av elevrådet på studnet är opersonlig och info under diverse flikar saknas 

Beslut: 

• Presentationen av studeranderådet på hemsidan skrivs av Jack Hancock. Denna används 
även som grund för en powerpointpresentation som visas för 1:orna då 
studeranderådsrepresentanter skall väljas.  

• Studeranderådets stadgar behöver finnas under en flik på hemsidan. Detta tar ordförande 
Elida Westmark ansvar för. 

• Efter val av nya studeranderådsrepresentanter sammanställs en lista på alla medlemmar som 
sedan publiceras på hemsidan under fliken ”medlemmar” 

• Vid det första mötet med de nya medlemmarna skall en bild tas av hela studeranderådet → 
ska också upp på hemsidan, förslaget är att Cia Valve tar bilden  

• Vid samma möte går vi igenom studeranderådets stadgar. 

 

§3 Volleybolldagen 28.11.2018 
Diskussion: 

• Tävlingsmomentet tar för stor fokus → fler moment och inte bara bollsporter? 
• Eventuell enkät för att höra studerandens åsikter 
• Försöka få in ca 4 olika aktiviteter (med förslag från elever) och mycket pauser 



• Pris för bäst laganda? 

Beslut 

• Förslag skickas till elevrådets messengerchatt och ordförande samanställer en enkät 
• Möte mitt i period 2 för att sammanställa upplägget och övriga praktiska angelägenheter 

§4 Studeranderådsvalet 
Diskussion 

• Powerpoint sammanställs från studeranderådets presentation (som också kommer 
publiceras på hemsidan) 

• Två personer per klass (en från tvåan, en från trean) 
• Samlas i studeranderådsrummet i början av infotimmen 24.10 

§5 Svenskakorridoren 

Diskussion: 

• Soffor och väggmålningar? 

§6 Studeranderepresentation i ledningsgruppen 

Diskussion: 

• Ordförande Elida Westmark har inte möjlighet att gå 
• Information i messengerchatt inför ledningsgruppens nästa möte 

§7 Skolfoto 

Beslut: Erik Malmström och Corinne Asplund ansvarar för att gå till GeFoto och bestämma tid 

§8 Pingisbord 

• Kan de bevaras i gymnastiksalen? 
• Studeranderådet vill ha pingisbord till Ålands Lyceum 

Beslut: Tas upp med Ledningsgruppen 

§9 Musikergrupp? 

Diskussion:  

• Grupp (i stil med jämställdshets- och hållbarhetsgruppen) för att samla alla musiker på 
Ålands Lyceum 

• Jack Hancock tar upp detta med Tanja (ansvarare för kulturgruppen) 

Mötet avslutas 15:00 


