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Närvarande: 
Ana C.  Ordförande 
William N.  Sekreterare       
Aron V. 
Petra P. 
Petar S.  Kassör 
Claudia W. 
Ellen M.  Vice sekreterare 
Jakob W.   Vice Studeranderepresentant för ledningsgruppen 
Noel R.  Vice ordförande 
Eleonora v W. 
Jonathan V. 
Mats W.  Ord. Studeranderepresentant för ledningsgruppen 
Amanda K.  Representant för Bespisningskommittén 
Albin J. 
Isidor S. 
Fredrik T.  Lärarrepresentant 
 
§ 1. Mötet öppnas 
 

- Ordförande Ana Cepeha öppnar mötet. 
 

§ 2. Protokolljustering  
 

Kontroll av förra mötets protokoll: 
- Vem ansvarar för talande med Virginia om pingisborden? 

o Jack inte närvarande à Ana tar ansvaret. 
- Minecraftservern 

o Törni förklarar struligheter med banken. Debitkort kanske inte behövs om man kan göra 
nätverksbetalningar. 

o Ska Minecraftservern skrotas? 
o Ny omröstning: besluter om att fortsätta arbetet med Minecraft-servern. 
o William och Jack ansvarar, Mats hjälper till vid behov. 

 
§ 3.  Ny representant till hem och skola 

 
- Törni informerar om föreningen H&S. 
- Väljer ny ordinarie och suppleant som studeranderepresentant i föreningen H&S: 

o Ordinarie: Petra Paulson 
o Suppleant: Isidor 

 
§ 4. Skolkort 
 

- Noel berättar om skolkortsgruppens framsteg inom skolkorten. 
- Gruppen ska fortsätta arbetet. 



Studeranderådet 2020 
 Mötesdatum 

31.01.2020 
 
Mötestid  Mötesplats 
14.10 – 15.25  Konferensrum VS207 

-  

-  

-  

- Studeranderådet mycket positivt till skolkorten. 
 
§ 5. Temadag 07.05 
 

- Törni informerar om temadagen. 
- Se till att man börjar kl. 9 för att minska på frånvaron. 
- Viktigt att informera de studerande tillräckligt innan temadagen. 
- Centralt tema: Gapminder, upplysning, mindfulness 
- Förslag: 

o Avslappningsstation. 
o Debattävling. 

- Förslag om att tre studeranderådsrepresentanter planerar och diskuterar temadagen med ansvarig 
lärare Anne-Git Elling. 

o Ana, Petra och Eleonora. 
- Förslag om en ny debattklubb. 
- Allmän diskussion om debattävlingen, studeranderådet positivt. 
 

§ 6. Enkäten om förslag till förändringar i skolan (Jack) 
 

- Jack inte närvarande, ingen tillgång till enkäten. 
- Skjuter upp frågan till nästa gång. 

 
§ 7. Ledningsgruppen 
 

- Ledningsgruppsrepresentanten Mats informerar. 
o Diskussion om de nya värdegrundorden. 

 
§ 8. Värdegrundorden 
 

- Värdegrundorden röstas in genom klasserna, fastställs inom ledningsgruppen. 
- Ledningsgruppen inte klara med . 

 
§ 9. Debitkort till studeranderådet 
 

- Finns möjlighet för debitkort. 
- Behövs inte. 

 
§ 10. Abi-tröjor 
 

- Amanda informerar om Abi-tröjorna: 
o Diskuterat med Tanja. 
o Tanja föreslår designhus som förser kläderna. 

- Tanja har inte återkommit med mera information ännu. 
- Ska man ha möjlighet att välja klädesplagg? 
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o Ska finnas några alternativ med olika priser. 
o Möjlighet att lägga sitt eget namn på. 

- Amanda kollar priser på designkläder. 
 
§ 11. Nya stadgar 
 

- Ana, Jack och Törni har kollat på stadgarna, jobbar vidare. 
- Alla i studeranderådet ska kolla igenom de nya stadgarna innan de skickas till rektorn för 

godkännande. 
- Förslag om att låta de studerande se på stadgarna för att begränsa studeranderådets makt. 
- Extra hjälp till arbetet om stadgarna: Aron och Noel. 

 
§ 12. Nya studeranderådsrummet 
 

- Pga. tidsbrist skjuts frågan upp till nästa möte. 
 
§ 13. Övrigt 
 

- Införa pi-dagen till skolan. 
- Reformer för bestämmandet av kamratstipendiet i slutet av året. 

o Allmän diskussion kring kamratstipendiet. 
o Förslag: ett stipendie som baseras på antal nomineringar + ett stipendie baserat på en extra 

god gärning genom en motivering. 
o Bolla vidare frågan till H&S. 

- Dessa frågor skjuts upp till nästa studeranderådsmöte.
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