
  
 

 
 
Studeranderådet 2022  

 
Datum:  31.5.22 
 
Mötestid:  13.07 – 13.58 
 
Mötesplats:  Konferensrummet VS207 
 
Närvarande: 
 
Caspian Boström 2E, ordförande 
Samuel Dreyer 1C 
Matilda Johansson 1C 
Wilma Andersson 1F 
Filip Karlsson 2D 
Cornelia Sjöblom 2F, 
protokolljusterare 

Saga Lindholm 1D 
Henrik Ojala 2G 
Mikael Tuokko 1E 
William Andersson 1E 
Julia Valkeapää 1A, Sekreterare 

 
 
§ 1. Mötet öppnas 

- Ordförande Caspian öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2. Hemköp av mat 

- Ärendet har inte gått vidare destomera men Wilma tar upp ärendet på 
bespisningskomitténs nästa möte i höst. 

 
§ 3. Pingisbord 

- Caspian meddelar att pingisborden inte blivit inköpta ännu. Ärendet går 
vidare.  

 
§ 4. Abi-tröjor 

- Julia rapporterar om läget med abi-tröjorna 
- Projektet går framåt. Profilhuset har blivit kontaktade och beställningar 

kommer tas in efter sommarlovet.  
 
§ 5. Räknestuga 

- Projektet har inte gått vidare ännu men tanken är att räknestugan öppnar 
upp i höst.  

 
§ 6. Övriga ärenden 
 
Spökbollsturnering 

- Från studeranderådet finns ett önskemål om en spökbollsturnering.  



  
 

- Förslag om att det möjligtvis skulle kunna göras i egna valda lag och inte 
klassvis. Detta skulle möjligtvis bidra till problem då personer kan bli 
exkluderade 

- Ärendet tas upp igen efter sommarlovet. 
 
Rekrytering av nya medlemmar 

- Caspian meddelar att på nästa möte bör det tas upp om hur det ska gå till 
när vi ska få in nya studeranderådsrepresentanter.  

 
Ändring av stadgar 

- På mötet började en diskussion om stadgarna. Bland annat pratades det 
om att det inte borde vara för specifika tidpunkter då nya representanter 
ska väljas in bland ettorna. 

- Ordföranden föreslår en stadgerevision efter sommarlovet. Det kommer 
då vara några intensiva veckor då det jobbas flitigt med revideringen så 
den kan bli gjord innan det konstituerande mötet.  

 
Läsken över från konserten 

- Efter fredskonserten för Ukraina blev det en del läskburkar över och dessa 
behöver det hittas en användning för.  

- Då det är exakt 24 läskburkar kvar kom ett förslag om att det kunde delas 
ut som pris till det vinnande laget på aktivitetsdagen som är denna 
torsdag. William frågar Fredrik och saken.  

 
Skolans nya värdeord 

- Ledningsgruppen har bett om att få förslag på olika sätt som värdeorden 
kan användas på.  

- På studeranderådsmötet som ägde rum 30.11.2021 togs det upp om att 
eventuellt göra skoltröjor för alla studerande. Fredrik gav då förslag om 
att värdeorden kunde sättas på ryggen av dessa eventuella tröjor. 

- Henrik gav förslag om att man kunde göra planscher i klasserna. 
- Från studeranderådets sida upplever man att inkludera värdeorden i 

skoldagen och då måste det även i viss mån invävas i lektionerna.  
- Det fanns även förslag om att ta med värdeorden under olika 

aktivitetsdagar som vi har i skolan. 
 
 
 
 
 
 
 


