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1 Mötets öppnande 
Tid: 13:17 
 
2 Runda bordet 
Styrelsemedlemmarna uppdaterar varandra om psykosocial status.  
 
3 Föregående möte  
Snabb uppföljning. Finns en punkt även i detta möte diskuteras den i Diskussionspunkter. 

● Städning av Hubben 
● Avslutning  

○ Prel 29 maj! 
● Civilkurageworkshop 

○ Prel 17 maj. 
 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

●  
 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 



 
6 Diskussionspunkter 

● En dag med styrit - LP4 Edition 
○ Saker vi kan lägga till 

■ Kalendrar och slack, tvinga folk att lägga in och gå med 
● Ordf ska in i denna kanalen osv 

■ Städa tillsammans? 
● När man arrar i hubben är det viktigt att veta hur man städar, 

därför ska vi nu.. 
■ Stress och att förstå att andra och är det.  

● Tills vidare tar Tobias på sig att läsa på om stress.  
○ Grilla? 

■ Tar vi senare.  
● Städning av Hubben 

○ Simon och Tobias hade möte med några från P.R.I.T. 
■ Ideen att städa hubben när man arrat i hubben var uppskattad.  

● P.R.I.T. kommer att göra checklistor för respektive rum i 
hubben, inklusive länk till mer detaljerad information.  

● Checklistorna kommer att vara laminerade så att man checkar 
av och fyller i datum och vem som städat på dom, så att alla 
kan se.  

● Förhoppningsvis behövs inte avsyningar, utan man märker om 
det är betydligt mindre städat flera gånger i rad.  

● En negativ aspekt kan vara att folk inte lika gärna bokar 
hubben. Det är i dagsläget väldigt många arr i hubben, men de 
som inte arrar så mycket och som kanske mer arrangerar 
något unikt, är också de som kanske drar sig för att städa 
ordentligt.  

■ Kollektiv bestraffning med att ta bort disk var inte lika uppskattat.  
● Mot 

○ Drabbar oskyldiga.  
○ Färre kanske dyker upp i hubben. 

● För 
○ Folk kanske säger åt folk att städa efter sig mer. 
○ Hubben blir förhoppningsvis renare.  

■ Highscore-lista för de som städat. Aka “diskligan”. 
● När man städat en viss grej kan man skriva upp det på typ en 

google form och få poäng för det, och de som fått flest/många 
poäng får något najs på sektionsmötet. 

● Om man tar bort belöningen i framtiden kanske det ger en 
starkt negativ inverkan på om folk vill hjälpa till.  

○ Beslut: Vi kommer att genomföra kravet på att städa hubben när man arrat.  
○ Vi är svagt positiva till att skicka ut ett meddelande till sektionen om att 

hubben sköts dåligt och att man ska diska efter sig.  
○ Beslut: Vi drar inte i Diskligan.  



● Tjejkväll 
○ Bulten 

■ Alkoholtillstånd finns :) 
● Grillkväll/Chillkväll 

 
● Ledarskapsutbildning  

○ Johan har kontakt med en person som vi kan prata med 
○ Johan får rätt att ta detta vidare 

 
7 Övrigt 

● Behöver någon styrelsemedlem hjälp eller stöd i sitt arbete? 
● Bra prestationer sedan förra mötet 
● Utvärdering av detta möte 
● Övrigt på sektionen 

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 15:05 
 


