
   
 

 
 

Studeranderådet 2022-2023  

 
Datum:  24.8.22 
 

Mötestid:  14.30 – 15.33 

 

Mötesplats:  Konferensrummet VS207 

 

Närvarande: 
 

Caspian Boström 3E, ordförande 

Samuel Dreyer 2C 
Cornelia Sjöblom 3F, 

protokolljusterare 
Wilma Andersson 2F 

Henrik Ojala 3G 
Filip Karlsson 3D 

Saga Lindholm 2D 

Wilhelm Eriksson 2B 
William Andersson 2E 

Mikael Tuokko 2E 
Matilda Guseff 3C 

Julia Valkeapää 2A, sekreterare 

 
 

§ 1. Mötet öppnas 
- Caspian öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

 

§ 2. Rapporter från vårens ärenden 
 

Abi-tröjor 
- Julia rapporterade om arbetet med Abi-tröjorna. 

- Under veckan har tre provtilfällen ordnats för abiturienterna. Man 
kommer fortsättningsvis kunna beställa tröjorna i skolans kansli 

- Studeranderådet kommer att köpa 5 tröjor åt den som skapat motivet, de 
abiturienter som är med i arbetsgruppen för tröjorna samt en som ska 

hängas upp någonstans i skolan. 
- Man har även konstaterat att inför kommande årskullar ska endast året 

man tar studenten synas på tröjan och inte året då man börjat studera. 
Detta på grund av att vissa går på fyra år istället för tre. 

 
Pingisborden 

- Arbetet har inte gått framåt destomera. 

 
Hemköp av mat 

- Wilma har inte hört något från bespisningskomittén angående ett möte. Så 
fort det blir av tar hon upp detta ärende. 

 
Räknestuga 



   
 

- Arbetet har inte gått framåt under sommaren.  

- En lärarstuderande i matematik ska presentera en finsk matteklubb och 
det skulle möjligtvis gå att ansluta till den istället för att skolan har en 

egen.  
 

 

§ 3. Rekrytering av nya medlemmar 
- Den 14.9 ska det väljas in nya ettor till studeranderådet. 

- Caspian skickar ut en powerpoint som ska presenteras i klasserna 
- Studeranderådets medlemmar kommer gå till respektive klass, dvs. 

Representanterna från 2A och 3A går till 1A osv. 
- Det kommer i klasserna ske en sluten röstning där antalet röster inte 

presenteras. 
 

§ 4. Stadgerevision 
- Sam har under sommaren utarbetat ett förslag till revidering av stadgarna. 

- Sam ska tillsammans med Caspian utarbeta ett förslag som sedan ska 
godkännas av studeranderådet. 

- När stadgarna blivit publicerade ska Sam presentera dem för rådet. 
 
§ 5. De nya värdeorden 

- Det utarbetas nya affischer med värdeorden på som kan hängas upp i 
skolan. 

- Studeranderådets förslag för att integrera värdeorden i skolam är att det 
bör göras från lärarnas håll under lektioner. 

- Studeranderådet tycker att ”Frihet under ansvar” skulle passa bra som 
skolans slogan/motto då det inte är ett värdegrundsord längre. 

 
§ 6. Spökbollsturnering 

- Ärendet bordläggs tillsvidare på grund av bristande intresse från 
studeranderådet. 

 
§ 7. Övriga ärenden 
 

Skolfoto 
- Cornelia och Saga tar hand om att organisera årets skolfotografering och 

får frihet att hitta ett passande datum. 
 

Större glas i matsalen 
- Det har kommit ett förslag från en studerande om att ha större glas i 

matsalen men det konstaterades snabbt att det inte kommer finnas budget 
för det 

- Istället föreslås att ha flera stationer där man kan ta vatten ifrån 
- Wilma tar ärendet till bespisningskomittén 

 
Minecraft-servern 



   
 

- Servern har varit nedstängd under sommaren men nu ska en ny server 

skapas. 
- Sam ska höra om det är någon annan som vill ta över den gamla världen 

så den inte går till spillo. 
 
Studerandekort-FSS 

- Matilda rapporterar om hur arbetet med studiekorten går 
- Hon har nu kontakt med ordföranden för FSS då det stått stilla med 

arbetet på sistone. 
- Arbetet fortsätter. 

 
FSS-olika aktiviteter 

- FSS kommer imorgon (25.8) vara på plats i skolan på grund av den 
kommande kulturkarnevalen och har bett om att få träffa någon från 

studeranderådet. Julia går och talar med dem som representant för rådet. 
 

Gamla protokoll på studnet 
- Då det just nu finns protokoll på studnet som daterar till 2018 så 

bestämdes det att mer än tre år gamla protokoll tas bort från studnet och 
arkiveras istället. 

 

 
 

 
 

 
 

Caspian Boström, Ordförande  Julia Valkeapää, Sekreterare 
 

 
 

 
 
Cornelia Sjöblom, Protokolljusterare 

 
 

 
 

 
 


