
   

 

 

 

Studeranderådet 2022  

 
Datum:  9.3.22 

 

Mötestid:  15.26 – 16.31 

 

Mötesplats:  Konferensrummet VS207 

 

Närvarande: 
 

Caspian Boström 2E, ordförande  William Andersson 1E 

Julia Valkeapää 1A, protokolljusterare  Matilda Guseff 2E 

Samuel Dreyer 1C   Adrian Södergård 2A, sekreterare 

Saga Lindholm 1D 

Wilma Andersson 1F 

Filip Karlsson 2D 

Jonatan Rundberg 1B 

Mikael Tuokko 1E 

Benjamin Eriksson 1D 

 

§1. Mötet öppnas 

- Ordförande Capsian öppnar mötet 

 

§2. Abitröjor  

- Tanja har inte kontaktas ännu, arbetsgruppen fortsätter. 

 

§3. Hem och skola pengar  

- MKH har kommit med förslag att det kan hållas en konsert som pengarna 

kan finansiera 

• Studerandes inträde skulle vara gratis medan utomstående skulle 

behöva betala 

• Matilda G föreslår att konserten skulle kombineras med insamling till 

Ukraina 

- Ett fjärde förslag kom också som handla om att en ”Spirit Week” skulle 

hållas, där man skulle få klä ut sig till olika saker varje dag i en vecka. 

Detta bedöms dock inte behöva finansieras av dessa pengar enligt 

Studeranderådet. 

 

§4. Pingisbord 

- Fastighetsskötaren har kontaktas och han insisterade att uttrymmet på 

fjärde våningen är för litet, samt att sofforna som är där just nu inte bör 

flyttas. 



   

 

- Studeranderådet jobbar vidare på ärendet. Caspian kommer mäta 

uttrymmet på fjärde våningen för att bedöma om pingisbordet kan vara 

där eller inte. 

 

§5. Insamling till Ukraina 

- Ledningsgruppen och Röda Korset har förslagit att skolan ska ha en 

insamling för Ukraina krisen. 

- Matilda G meddelar att det går att starta en insamling via Röda Korset. 

- Matilda G, Julia Valkeapää, Filip Karlsson, Mikael Tuokko och William 

Andersson, Benjamin Eriksson startar upp arbetsgrupp för ”Konsert för 

Ukraina”. Även övriga studerande får delta i arbetsgruppen. 

- Konserten förslås hållas onsdagen den 13:e april. 

- Annons i tidningen sker ifall kapitalet räcker till. 

 

§6. Ny fikaminister samt vicesekreterare 

- Då detta är sekreterare Adrians sista möte behövs en vicesekreterare 

väljas, då Julia Valkeapää övertar posten som sekreterare. 

- Info kommer på Teams om posten till vicesekreterare då den enda 

nominerade är Cornelia Sjöblom som inte närvarar på mötet. 

- Mikael Tuokko utses till fikaminister. 

  

§7. Övriga ärenden 

 

Mensskydd 

- Mensskydden har inte kommit till toaletten. Adrian tar och kontaktar 

Ann-Sofie för att kolla hur projektet går. 

 

Studiekorten 

- Matilda G meddelar att FFS inte hört av sig sen de anställde en ny 

kontaktperson. Matilda G prövar kontakta FFS igen. 

 

Räkna med Johnny 

- Ledningsgruppen avböjde förfrågan att få en till lärare som håller i 

matematikstöd, då skolan inte har råd. 

- Dock kan Johnny förmodligen ta flera studerande, även långmatematiker, 

nu när det är lugnare tempo i skolan då treorna inte har vanliga kurser. 

- Om studeranden har frågor angående sin långmatematik ska man prata 

med sin lärare, och ska man hoppa ner till kortmatematik bör man prata 

med sin studiehandledare och matematiklärare. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Ordförande, Caspian Boström   Sekreterare, Adrian Södergård 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare, Julia Valkeapää 


