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§1. Mötet öppnas
- Ordförande Noel öppnar mötet.
§2. Protokolljustering
- Godkänt av studeranderådet.
§3. Lussemunskydd
- Munskydden är klara och kan börja säljas.
- Munskydden säljs för 5€/st, varav 50 cent går till en välgörande
organisation.
- Studeranderådsmedlemmarna hör med sina klasser hur många munskydd
klassen önskar köpa, representanterna delar sedan ut maskerna och tar
betalt.
- Betalning sker endast kontant.

§4. Studerandekortet
- Korten skulle först finnas endast för studerande vid Ålands Lyceum, ifall
korten blir populära kan andra skolor inkluderas i projektet.
- Tanken i nuläget är att korten ordnas digitalt, via en app som innehåller
olika erbjudanden för studerande vid Ålands Lyceum.
- Gruppen diskuterar vidare ärendet.

§5. Abi tröjor
- Studeranderådet har valt ut tre förslag på tryck till tröjorna. En
omröstning bland trycken kommer ordnas bland nuvarande årskurs 2.
- Gruppen diskuterar vidare ärendet.

§6. Minecraft server
- Servern fungerar fint, för det mesta.
- Regeln för användandet av servern är ”frihet under ansvar”, något som
inte fungerat i enstaka fall. Moderaterna tar fram ett regelverk för att
förhindra de problem som uppkommit.

§7. FSS
- FSS vill delta i studeranderådets nästa möte.
- FSS har en blogg, studeranderådet informerar respektive klass om
bloggen.
§8. Söka pengar
- Landskapet delar ut bidrag, något som studeranderådet önskar att söka då
rådet har spenderat mycket pengar i år, i jämförelse med andra år.
- Fredrik tar ärendet vidare med förvaltningschefen.
§9. Övriga ärenden
- Isidor har inte fått kallelse till hem & skola möte, Fredrik löser detta.
- Regeneration 2030, ett evenemang med hållbarhets tema. Ana hjälper till
att planera evenemanget.
- Justera kranarna i omklädningsrummen då man inte kan fylla flaskor.
Problemet kan lösas genom att fylla flaskorna vid handels.
- Önskemål om att öppna gymmet, ärendet skickas till ledningsgruppen.

