Studeranderådet 2021
Datum:

14.4.21
Mötestid:

14.15 – 16.00
Mötesplats:

Konferensrummet VS207
Närvarande:
Caspian Boström, viceordförande
Adrian Södergård, vicesekreterare
Fredrik Törnroos, lärarrepresentant
Jakob Wikingson
Filip Karlsson
Isidor Skogberg
Matilda Guseff
Aron Vik
William Nyholm
Petar Stojanovic
Elia Hagström
§1. Mötet öppnas
- Viceordförande Caspian Boström öppnar mötet, ordinarieordförande samt
ordinariesekreterare är icke närvarande.
§2. Protokolljustering
- Godkänt av Studeranderådet

§3. Lussemunskydd
- Information framförs till Gruppen att de ska hålla en mediekampanj för att få
flera munskydd sålda.
- Studeranderådets representanter ska även försöka få flera munskydd sålda
§4. Abi-tröjor
- Enkät om vilket tryck tröjorna ska ha har skickats till både 1:or och 2:or.
- Arbetet fortlöper, gruppen kollar med tryckerier och sponsorer.
§5. ERIK
- Petar visar intresse för att vara Studeranderådets representant på
elevriksdagen 14-16.5.
§6. Studerandekortet
- Gruppen fortsätter med arbetet och Petar ska fråga datanom om det är möjligt
att samarbeta med dem för att ordna en app.
§7. Söka pengar
- Isidor pratar med Hem och Skola om stöd för Abi-Tröjorna.
- Caspian pratar med Marcus om stöd för Abi-Tröjorna.
- Representanterna ska spåna om vad för projekt nästa läsår som
Studeranderådet behöver söka pengar till.
§8. Övriga ärenden
- Få de studerande mer engagerade i att komma med förslag om grejer de skulle
behöva
 Laga en enkät för att fråga eleverna om det är något de saknar.
- William frågar hur det går med att få mensskydd på varje toalett
 Adrian ska kolla med städchefen om det är möjligt att få mensskydd på
alla toaletter.
 Adrian kollar med fastighetspersonalen om det är möjligt att lägga
Feminist Paraplyets Menssäker Toalett klistermärke på dörrarna
- Caspian tar upp förslag om att få en tom dag efter provperioden
 Caspian och Fredrik ska ta upp på nästa ledningsgruppsmöte om det
planeras att ha alla provperioder att sluta på en fredag

