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Konferensrum VS207, kan ändras

Agenda för studeranderådets möte den 26
november 2019
Närvarande
Ord. Jack H
Sekreterare Rufus V
Ana C
Erik M
Corinne A
Lucas B
Aron W
Mats W
Jakob W
Kassör Jonathan V
Petar S
Ellen M
Eleonora W
Noel R
Vice Ord. William N
Isidor S

Ordförande: Jack H

Sekreterare: Rufus V

§ 1. Val av nyt presidie
Ny ordförande: Ana Cepeha
Vice-ordförande: Noel Rönnberg
Sekreterare: William Nyholm
Vice-sekreterare: Ellen Matsson
Ledningsgruppen: Mats Welander, Jakob Wikingson
Hem o� skola: Kassör: Petar Stojamovic
Bespisningskommitén: Amanda Karlsson
-

Amanda kallades inte �ll sena�e mötet i bespisningskommitén, må�e
åtgärdas så at hon kallas i fram�den

§ 2. Lussein�agram? Hur går det?
-

Be�ämdes en ny grupp personer förra mötet

-

Jonathan tar tag i det

Protokoll 26.11.2019 (1)

2/4

MÖTESANTECKNING 2019-01

ÅLANDS LYCEUM

Mötesdatum

Studeranderåd

2019-11-26

-

Kan man introducera et ve�ans läs�ps på in�agrammet ? Biblioteksrådet
(Diskuterades inte, tas på nä�a möte)

§ 3. Vatenﬂaskor �ll Lusse?
-

Förvaltnings�efen vill ge 100 vatenﬂaskor �ll Lusse så at man kan
återanvända ﬂaskan i�ället för at köpa nya ﬂaskor, samt at det är ny�gare
at dri�a vaten än annat ony�gt

-

Förslag om en enket med ”för� �ll kvarn” princip

-

Förslag om lotning

-

Förslag om at ha dem någon�ans o� ski�a informa�onsmail om at det
ﬁnns at hämta med för� i kvarn princip

-

Förlag om at dela ut �ll klasser som gjort de bä�a plan�erna i tävlingar

-

Förlsag om at ge �ll �uderanderådet

-

Be�äms om informa�onsmail med för� i kvarn princip

-

Vem tar hand om ärendet? Nya ordföranden Ana

§ 4. Mensskydden?
-

De ﬁnns o� fylls på

§ 5. Förnyade värdegrundsorden i skolan
-

Värdegrundsorden för skolan ska uppdateras

-

Förslag om at ge som uppgi� �ll ledningsgruppen at komma med förslag för
at kunna göra en grundligare uppgi� �ll klasserna i skolan

-

Be�äms om at ledningsgruppen ska komma med förslag som sedan arbetas
fram i period 4

-

Fredrik för det vidare

§ 6. Lussebullsproduk�on �ll Lusse
-

Förslag om at ha lussebullar �llgängliga i lusse

-

Förslag om at byta pepparkakorna på lucia �ll lussebullar

-

Beslut om at byta pepparkakorna �ll lussebullar

-

Amanda i bespisningskommitén tar det �ll köket

§ 7. Skolkort �ll Lusse?
-

Förslag om at et skolkort skall införas som ger fördelar �ll �uderanden vid
Ålands Lyceum, deta skulle ge rabater på t.ex iwa

-

Förslag om at slå ihop sig med hela ålands gymnasium o� få et gemensamt
kort med dem

-

Förslag om at en liten grupp personer skulle kämpa för deta
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-

Förslag om at skapa en app i�ället för et fysiskt kort

-

Be�äms om en grupp som skall arbeta fram deta - Erik, Noel o� Ja� m.ﬂ.

§ 8. Kreditkort / debitkort �ll Kassören + Ordförande + Rektor?
-

Förslag e�ersom at det skulle göra det lätare at använda vid inköp �ll
�uderanderådet

-

Skulle leda �ll löpande utgi�er

-

Förslag om at knyta ihop kontot �ll karonkagruppens kort

-

Be�äms om at försöka knyta ihop kontot �ll karonkagruppen med en mobil
banktjän�

-

Fredrik för det vidare

§ 9. Perioder borde sluta på fredagar (-> EN HEL HELG) /TOVE
-

Verkar inte vara möjligt

-

(Kanske do� 1 dag mellan varje period?)

-

Förslag om at ha 1 dag ledigt mellan varje period o� i�ället sluta skolåret
några dagar senare

-

Leder �ll konsekvenser med andra lov eller skol�arten, o� �den vi börjar
skolan

-

Be�äms om at vi håller kvar det som det är e�ersom alla är nöjda

§ 10. Enkäten
-

Enkäten om förslag �ll förändringar �ll skolan, tas upp nä�a möte

§ 11. Ba�u �ll lusse?
-

Stor majoritet skulle vilja se det, många ba�ubiﬀar har observerats i skolan,
be�äms om at godkänna förslaget

-

Tas �ll ledningsgruppen

§ 12. THROWBACK �ll �digare ärenden:
-

Hur går det med Minecra� / Nya Studeranderådsrummet?

-

Minecra� tas hand om av gruppen som beslutat om det

-

Fredrik o� Petar fortsäter arbetet med betalningen

-

Studeranderådsrummet?
o

Förslaget om et ”hängrum” diskuteras vidare

o

Förslag om at en bildkon�gruppen ska få designa rummet


En budget skulle behöva sätas för det
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o

Ana o� Ja� fortsäter arbetet o� tar upp saken �ll Tanja

§ 13. Övrigt
•

Behövs arbeta fram nya �adgar
o

•

Kommer �ällas vid borden under trappan då inget annat alterna�v
ﬁnns �llgängligt

o

32 ra�etar har för�örts sedan bordet �llkommit, oacceptabelt

o

Förslag om at lämna in en pant på samma sät som biljardköerna,

o

Beslutas om at Ja� frågar Virginia om hon kunde hålla i panten

skulle då behövas någon ansvarig för det

Lov i provperioden i femte perioden?
o

•

fram�d

Pingisbordets placering
o

•

Fredrik, Ja� o� Ana fortsäter arbetet på et möte inom en snar

Går inte at lösa, Jesus ﬂög då han gjorde

Förslag om at de grupperna som håller i dessa extrauppgi�er ska uppdateras i
Studernaderådets messenger-grupp så at hela Studernaderådet vet hur det
går o� när all�ng är klart osv.
o

•

•

Be�äms om at deta ska �llämpas

Ärenden från ledningsgruppen
o

Behövs en representant �ll �yrelsen, valet sker på julfe�en

o

Bra om det är någon från Studeranderådet men inte nödvändigt

o

Et val behövs via mail där valkampanjer sker

o

Studeranderådet ska se �ll at deta blir av samt at det ﬁnns

o

Ana tar hand om deta o� kontaktar Albin angående deta

kandidater

Förslag om at återinföra Abi-tröjor
o

Amanda tar ansvar för deta

o

Beslut tas om at kämpa för det, e�ersom det vore roligt

Mötes avslutas 15.29
o� vi ta�ar �digare presidie för årets arbete

