
                    Studeranderådet 2021 

 
                                                                                                                                   Datum:   

                                                                                                                                   19.5.2021 
 
                                                                                                                                      Mötestid: 

 14.30 – 15.35 
 

 
                                                                     Mötesplats:  

 Konferensrummet VS207 
Närvarande: 
 
Noel Rönnberg, ordf. 
Fredrik Törnroos, lärarrepresentant 
Jakob Wikingson 
Isidor Skogberg 
Caspian Boström 
Aron Wik 
William Nyholm 
Filip Karlsson 
Cornelia Sjöblom 
Ellen Mattsson, sekr. 
 
§1. Mötet öppnas 
 

- Ordförande Noel öppnar mötet. 
 

§2. Protokolljustering 
 

- Godkänt av studeranderådet. 
 
 



§3.  Lussemunskydd 
 

- Ungefär hälften av munskydden är kvar. 
- Utförsäljning av munskydden ordnas där ett munskydd kostar 3€ och 4 

munskydd kostar 10€. 
- Ellen och Noel fixar kampanjblad och sätter upp i skolan. 
- Som kampanj sade studeranderådet att man skulle donera 

50cent/munskydd till välgörande ändamål. Förslag på organisationer: 
matbanken, cancerföreningen, unicef-utbildning, rädda barnen och 
Östersjöfonden. Omröstning ordnas på Instagram (@alandslyceum). 

 
 
 
§4. Abi tröjor  

- Gruppen ska ännu välja tryckeri, annars är arbetet snart i hamn. 
- Anmälan är snart redo, denna ges till ÅK 3 på första infotimmen nästa 

läsår. 
- Provtröjor tas in i höst. 

 
§5. Bidrag 
 

- Då studeranderådet har spenderat mer pengar i år i jämförelse med 
tidigare år önskar studeranderådet söka bidrag. 

- Studeranderådet ska söka bidrag på 500€, Ellen har skickat redovisning på 
studeranderådets utgifter till MKH. 

- Hem & skola kommer eventuellt ge bidrag för abi-tröjorna. Isidor skickar 
en redovisning till Hem & skola. 

 
 

§6 Studerandekortet 
 

- Arbetet med studerandekorten läggs ner för tillfället, då arbetsmödan är 
för stor. 
 

§7 Övriga ärenden 
 
Arbetsuppgifter 
 

- Förslag om att utse en IT-minister som ser efter Minecraft-serverns 
behov. Aron tar över uppgiften nästa år. 

- Förslag om att utse en fika-minister som ansvarar för fika till 
studeranderådets möten. 

- Arbetsuppgifterna utses i början av läsåret. 



 
Läsårskalender 
 

- Alla studeranderådets möten kommer från och med nästa läsår finnas i 
kalendern. 

 
Mensskydd 
 

- Ärendet tas upp på nästa möte då Adrian, som är ansvarig, är närvarande. 
 

Ledig dag efter provperioden 
 

- Ledningsgruppen anser att detta inte är möjligt. 
 

Sluta provperioden på en fredag 
 

- MKH tittar på eventuella konsekvenser, möjligtvis kan detta genomföras 
först läsåret 2022–2023. 

 
Höra efter vad studerande önskar 
 

- Detta skulle passa bra in i studeranderådets verksamhetsberättelse. 
- Nästa läsår skickar studeranderådet ut en enkät gällande ärendet. 

 
 
  


