Studeranderådet 2022
Datum:

8.2.22

Mötestid:

14.10 – 14.19

Mötesplats:

Konferensrummet VS207

Närvarande:
Wilma Andersson, 1F
Samuel Dreyer, 1C
Ellen Mattsson, 3A
Noel Rönnberg, 3C
Cornelia Sjöblom, 2F
William Andersson, 1E
Henrik Ojala, 2G
Mikael Tuokko, 1E

Saga Lindholm, 1D
Aron Vik, 3F
Isidor Skogberg, 3G
Julia Valkeapää, 1A protokolljusterare
Caspian Boström, 2E ordförande
Adrian Södergård, 2A sekreterare
Fredrik Törnroos, lärarrepresentant

§1. Mötet öppnas
- Caspian öppnar mötet
§2. Abitröjor
- Det har inte kommit flera motiv, därför kontaktas Tanja om att eventuellt
sätta in projektet för att ta fram ett Abi-tröjs motiv i en bildkonstkurs.
- Cornelia och Henrik går med i arbetsgruppen.
§3. Kamratstipendium
- Matilda G har meddelat att kamratstipendiet går att återuppliva.
- Noel föreslår att vi förkastar kamratstipendiet.
- Ett enat Studeranderåd förkastar stipendiet, projektet fortsätter inte.
§4. Byta rissort till fullkornsris?
- Cornelia frågar om det inte skulle vara möjligt att byta till fullkornsris på
grund av risets fördelar.
- Ärendet skickas vidare till bespisningskomittén.
§5. Ståbord
- Cornelia frågar om det skulle gå att skaffa ståbord till korridoren som
alternativ till sittande arbetsplatser.
- Återkommer till ärendet under övrigt ärende: Hem & Skola pengarna

§6. Kläd-temadag
- Cornelia frågar om det går att införa en kläd-temadag som en kul grej.
- Wilma förslår ”Anything but a backpack day” istället.
- Cornelia, Wilma och Henrik tar ansvar över av temadagen ”Anything but
a backpack day” och eventuella framtida temadagar.

§7. Övriga ärenden
Hälsa i skola undersökning och treornas utvärdering av sin skolgång
- Skolands ledning önskar studeranderådets åsikter på resultaten från två
utvärderingar.
- Fredrik föreslår Saga och Samuel som personer som ledningsgruppen kan
prata med.
- Caspian och Saga är med och ser över ”Hälsa i skolan” undersökningen
medan Samuel och Julia ser över treornas utvärdering av skolgången.
Val av skolans värdeord
- Fredrik har hittat två tidigare Ålands Lyceum studerande i arbetslivet som
kan hålla en föreläsning om värdeord.
- Föreläsarna planerar föreläsningen med hjälp av Caspian, William och
Mikael.
Pingisrummet
- Pingisbordet är inte flyttat på grund av att det inte har hittats en ny plats
för det än.
- Fredrik och Caspian kontaktar fastighetsskötaren.
- Samuel tar upp i Friskvårdsgruppen att de skulle kunna komma med
förslag på vad som ska vara i det blivande ”chillrummet”.
Hem och skola pengarna
- Förslag på vad pengarna ska användas till har kommit in.
- Friskvårdsgruppen föreslår en eftermiddag på Germundö
• Detta förslag förkastas av Studeranderådet
- Noel föreslår arvode till avgående ordföranden
• Detta förslag förkastas av Studeranderådet
- Det kom önskemål via Caspians mail om flera ”sound proof” kuber.
- Cornelia föreslog ståbord
- Det aviseras på instagram och infoskärmarna att studerande ska komma
med flera investeringsförslag innan Studeranderådet investerar pengarna.
Åländskt kött
- Det kom önskemål via Caspians mail om att skolan skulle servera mera
närproducerad mat.
• Ärendet skickas till bespisningskommitén genom Wilma

Ordförande, Caspian Boström

Protokolljusterare, Julia Valkeapää

Sekreterare, Adrian Södergård

