Ordförande: Gustaf Stålstrand
Sekreterare: Axel Almlöf
Justerare: Johan Ljunggren
Närvarande klasser: 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D.
1. Öppnande av möte
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Styrelsen kom med ett förslag på vilka som skulle vara ordförande, sekreterare och justerare (se
ovan) och det godkändes av representanterna.
3. Stadga enligt utlysande
Representanterna tyckte att informationen kommit ut i tid.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av representanterna.
5. närvaro
se ovan
6. förslag från klasserna
Förslag som togs upp var:
- kingrutor:
Kommer troligen att fixas.
- alla utvecklingssamtal på en dag:
Styrelsen ska kolla om det går.
- att väpnaren ska sälja sudd, pennor och stift
- ett rinkschema:
Kan bli svårt att göra? Hur minska trängseln?
- invigning Väpnaren:
Kommer att genomföras, mer info senare.
- fler rastvakter:
Styrelsen ska kolla om det går.
- fler bänkar i korridorerna:
Svårt pga Brandrisk. eller?
- flytta på pingisbordet i väpnaren eftersom eleverna som har skåp där tycker att det är jobbigt:
Pingisbordet flyttades förra året. Fler bord?
- prao i nian:
prao i nian är ett förslag om togs upp förut. Nu är det bara prao i åttan.
7. val av styrelse
Först frågade den gamla styrelsen om den kunde sitta kvar vilket en majoritet av representanterna
tyckte att de skulle. Sedan valdes tre nya styrelsemedlemmar in, först fick de presentera sig och säga
varför de tyckte att man skulle välja just dem sedan hölls en sluten omröstning. De tre ny
styrelsemedlemmarna är Bean Khahl 8B, Isabelle 6, Linnea Klefbom 9B.
8. övriga frågor
- Samla in pengar eller kläder till välgörande ändamål genom försäljning av någonting eller insamling.
- vi bestämde också att vi ska ha ett möte en gång i månaden istället för en gång varannan månad.
9. mötet avslutas
/Axel Almlöf Sekreterare elevrådsstyrelsen.

