PROTOKOLL Studeranderådet 2018-09-27
Närvarande:
Josef Öz - rektor
Maria Öqvist - lärare
Selam Alos - INSA

Sebastian Karlsson – Allmän linje
Dunia Mohammed – Allmän linje
Ylva Viklund - Möbellinjen

1. Mötet öppnas
2. Konstituering av Studeranderådet
a. Val av ordförande: Sebastian Karlsson
b. Val av sekreterare: Maria Öqvist
Vi beslutar att vi turas om att vara ordförande och sekreterare på kommande möten.
3. Val av justerare: Dunia Mohammed
4. Fastställande av dagordning
Vi fastställer dagordningen efter att vi lagt till punkten Gemenskapsfika under Övriga frågor.
5. Föregående protokoll
Josef läser igenom och kommenterar föregående protokoll från maj-2018.
6. Studeranderådets frågor
Det finns inga frågor till detta möte. Maria ska påminna alla lärare att informera på
lektionerna om studeranderådets funktion och vilka representanter som sitter i
studeranderådet nu. Sebastian tillägger att det även går bra att mejla till honom, om man
har något man vill att han ska ta upp på studeranderådet.
7. Arbetsmiljö
Det finns inga frågor till detta möte. Vi ska ta upp hur det fungerar med WIFI vid nästa möte.
8. Rapport från styrelsemötet
Josef rapporterar från styrelsemötet som var den 4/9-18. Man tog upp följande punkter på
mötet:
- Verksamhetsrapporter från enhetsledarna
- Ekonomirapport 1 jan-30 juni 2018
- Beslut om markiser till Ester och Dorkas
- Rektorsinstruktion

- Formalia som firmatecknare och styrelsens arbetsuppgifter
- Skrivelse till Skatteverket
9. Studeranderådets representant vid styrelsemöte 2018-12-04
Styrelsen består av 8 personer som är valda av kommunen och Luleå stift. Utöver dessa 8
finns det två personalrepresentanter, som är Louise Viklund och Matilda Wiklund. Vi väljer
en studeranderepresentant; Sebastian Karlsson, till nästa styrelsemöte.
Utöver detta möte i december är två möten inplanerade till VT-19; 26 februari och 2 april.
10. Övriga frågor
Gemenskapsfika – vi beslutar att genomföra ett gemenskapsfika med bordplacering och
diskussionsfrågor på FN-dagen den 24 oktober.
Arbetsfördelning:
Maria – skriver ut lappar till bord och deltagare + checkar diskussionsfrågorna till borden.
Dunia och Selam – klipper ut bokstavslapparna.
Dunia och Ylva – delar ut lapparna vid ingången till restaurangen den 24/10.
Josef – fixar en FN-flagga att dekorera matsalen med.
11. Tid för nästa möte
Vi bokar nästa studeranderåd till den torsdag den 25/10 kl.10.30 i Josefs rum.
12. Mötet avslutas

Sekreterare:

Justerare:

Maria Öqvist

Dunia Mohammed

