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ANTECKNINGAR FÖRSTÅL 

Välkomna 
ÅL står för Organansvarigas Lunch. Det är som ett minimöte i lite mindre format än OAR 

för att underlätta insyn och samarbete mellan organen. 

Presentationsrunda 
Gustav, ordförande i styrelsen: Håller på att slutföra verksamhetsplan 

Vivien, styrelsen: Håller på med budgetrevidering. 

Anna, kommunikationsansvarig. 

Elin, lokal: Fortlöpande arbete, TUT och SOFT val 

Ted, kronpheus: Får ihop bokslut för förra räkenskapsåret. Också valberedningens 

ordförande. Har fått in kravprofiler från alla ansvariga som går av, intervjuer snart. 

Oscar, vispheus: Taggar nollan att vilja vara med i tackphesten, planerar lite med manus och 

dylik. 

Matilda, Kapten: Har hållit på med stugphesten, ska hålla kompisfikan snart. 

Hugo, ansvarig i liganderna: Håller på att ta in folk, snart ett brädspelsevent den 30e, kom 

igen det blir kul. 

Julius, TLCO: Väljer ledamöter 

Matilda, TLCnous och KAOSA: Samma som Julius, KAOS har inte gjort så mycket. 

Astrid, styrman och fakultetsrådsrepresentant i SN. SN vill påminna om att inte snacka skit 

om gamla kurser eller föregående lärare etc. Tagga att man kommer på SN träningarna på 

torsdagar. SN-fika med tentapluggstema den 11/10. 

Anali, producent för krexet X: Förbereder inför chefsmöte nästa vecka, fixar med 

lokalbokninngar, planerar internat och verksamhet, de som håller i krexet IX preppar för 

omstarterna i höst. 

Anton, vice DM: Fullt upp med nollespex, tagga inför spexfesten på lördag. 

Oscar, vice bluffo: Håller just nu på med obsidian på fredag med pH. Efter det kommer 

preppet för förlåtpuben den 13/10 börja. 

Emelie, KUTA i styrelsen: Hållit möten med SN och KNUT. 

Lovisa, KNUTE: Söker just nu ledamöter och försöker spika så mycket som möjligt inför 

BKW, skriver verksamhetsplan. 

Emma, talman: SM snart, motionsstopp på fredag. INGA motioner har kommit in. Skicka 

gärna in motioner. Ni som klivit på och vill få ledamöter inkonfirmerade glöm inte att skicka 
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in texter. Påminn gamla ansvariga om att skicka in verksamhetsberättelsen. Sitter också i 

kårfullmäktige med Athea, tredje suppleangplatsen är inte fylld och behöver fyllas. 

Sporre, pH bas: Precis färdiga med stugpHesten, nu fullt upp med Obsidian, snart 

nolleuppdrag och osquarsgalan. 

Karin, nr 1: Ny i kläderna, det är kul, är igång. 

Alex, sexmästarinna: I full gång med att preppa nolle, fick reda på här om dagen att det är 

90-årsjubileum för nollegasquen i år. Ska försöka dekorera MF extra fint och kanske ringa in 

Doffe. 

Alfred, sekreterare, arbete med styrelsen, MD och presidiet. 

OAR gruppen 
Är alla med i OAR gruppen? Den ska gå att hitta på facebook. Bra grejer. 

Organskåp, städning och utrensning 
Elin: storstädning och utrensing. Schemat för städning ska upp. För att underlätta får man 

gärna höra av sig ifall städveckorna inte passar organets verksamhet. 

Vi kommer att få nya organskåp, men det är smått oklart hur vi ska lägga upp det nu. Det 

finns mycket skit i skåpen som kan rensas ut för att alla ska få gott om plats. 

Vi ska försöka rensa ut skåpen till period 2, helst innan det är dags att flytta från gammalt till 

nytt skåp. 

OAR1 är på måndag, detaljer kommer i helgen. Främst överlämningsOAR där vi går igenom 

rutiner i bokföring, kvittoredovisning, väldigt mycket information, bra att komma. Också 

diskussionsfrågor på andra halvan som det brukar vara. 

Nästa ÅL 
Kolla när vi vill ha nästa ÅL. Är tisdagar en bra dag? KNUT har möten samtidigt men det 

finns inte så mycket att göra där. Ted föreslår att vi gör en poll för att kunna bestämma en 

bra dag. 

Kemitvåorna har labbar i kista och kommer ha svårt. 

Fri lek 
Yay! 


