
   

 

 

 

Studeranderådet 2022-2023  

 
Datum:  3.10.22 

 

Mötestid:  14.10 – 16.10 

 

Mötesplats:  Konferensrummet VS207 

 

Närvarande: 
 

Jennifer Nordberg 1A 

Noah Holm 1B 

Matti Watkins 1B, suppleant 

Mateo Gunell 1C 

Sara Engström 1C, studerande 

Elis Norrgård 1D 

Ted Zetterqvist 1E 

Nellie Höglund 1F 

Gabriel Strand 1F, suppleant 

Sara Andersson 1G 

Julia Valkeapää 2A, sekreterare 

Willhelm Eriksson 2B 

Samuel Dreyer 2C 

Saga Lindholm 2D 

William Andersson 2E 

Mikael Tuokko 2E, suppleant 

Wilma Andersson 2F 

Matilda Guseff 3C 

Ossian Kalman 3D 

Caspian Boström 3E, ordförande 

Cornelia Sjöblom 3F, 

protokolljusterare 

Fredrik Törnroos, lärarrepresentant

 
 

§ 1. Mötet öppnas 

- Ordförande Caspian öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

- Ordförande går igenom dagens föredragningslista. 

 

§ 2. Information 

- Det informeras om studeranderådets tidigare ärenden och hur arbetet ser 

ut framöver. 

 

Abi-tröjor 

- Julia meddelar om läget med abi-tröjorna. 

- Beställningen är gjord och nu väntas det på att tröjorna är färdiga och 

fakturan skickas 

 

Skolfoto 

- Skolfotot är nu bokat till den 8 november. Mer info kommer gå ut till de 

studerande inom kort. 

 

Stadgerevidering 



   

 

- Sam meddelar om hur stadgerevideringen gått. 

- Inom en snar framtid kommer stadgarna presenteras på ett möte. 

 

Studiekort 

- Caspian informerar de nya medlemmarna om arbetet kring studiekorten. 

 

Räknestuga 

- Förhoppningen är att räknestugan startar kommande period. 

- Fredrik ska tala med Marcus om att de som håller i tillfällena har 

möjlighet att få studiepoäng för det. 

 

 

§ 3. Val av presidium 

- Då ett nytt verksamhetsår börjar ska ett nytt presidium väljas in. 

- Det nya presidiet ser ut som följande: 

• Ordförande: Samuel Dreyer 

• Vice-ordförande: Noah Holm 

• Sekreterare: Julia Valkeapää 

• Vice-sekreterare: Wilma Andersson 

• Kassör: Mateo Gunell 

• Representanter till ledningsgruppen: Saga Lindholm & Noah Holm 

• Fika minister: Nellie Höglund 

• Hem & skola representant: Ordinarie Elis Norrgård (Ordinarie), 

Sara Andersson (Suppleant) 

• Representant till bespisningskommittén: Ted Zetterqvist 

• IT-minister: Mikael Tuokko 

- Det nya presidiet tackar föregående presidium för väl utfört arbete. 

 

§ 4. Verksamhetsplan + budget 

- Det noteras i verksamhetsplanen att projektet med abi-tröjorna samt 

studiekorten fortgår.  

- Det budgeteras 400€ till abi-tröjorna 

- Det budgeteras 70€ för att möjligen skapa en fotobok till skolan. Till detta 

projekt tillsätts även en arbetsgrupp bestående av: Matilda G, Matti, Sara 

A och Julia 

- Det budgeteras 35€ för att köpa in en vattenkokare till studeranderådet. 

- Det budgeteras 120€ för mötesfika.  

- Det budgeteras 120€ för Minecraft-servern 

 

§ 5. Inköp av skåp 

- Katarina i kansliet meddelade att de i ledningsgruppen ska köpa nya skåp 

till skolan och undrar vad studeranderådet har för önskemål angående nya 

skåp. 



   

 

- Vissa upplever att en del av skåpen är för små i nuläget och önskar att de 

är något större. 

 

§ 6. Övriga ärenden 

 

Aktiviteter under året 

- Under mötet kom olika förslag på aktiviteter i skolan. 

- Matilda G föreslår att skolan far och skidar en dag. 

- Gabriel föreslår en bowlingturnering. 

 

Stadgerevision 

- Caspian meddelar att alla gärna får läsa de nya stadgarna då de 

småningom kommer att presenteras. 

 

Värdegrundsord 

- Caspian meddelar att det bildkonststuderande har ritat affischer med 

värdegrundsorden och att studeranderådet ska rösta fram vilka man tycker 

bäst om. 

 

Temadagar 

- Arbetet med temadagar kommer fortsätta under året.  

 

 
 


