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ANTECKNINGAR ÅL2 

1 Presentationsrunda: 
 

• Adrian ($$): Styrelsen har mycket att göra. Just nu förbereder vi propositioner för 

SM3, planerar vårbalen med CL, bland annat. Denna vecka har vi en tack-middag 

för höstens OAR-medlemmar (17:e Januari). Nästa officiella styrelsemöte är 31:a 

januari. Skicka eventuella äskningar till styrelsen@k.kth.se. 

• Emil och Simon E. (Alkemisterna): Håller massor av intervjuer för söken till 

KOMPIS, Bluffis och pH. Söken stänger 25:e jan. Har också börjat planera 

mottagningen tillsammans med andra sektioner. 

• Emil igen (KNUT): BKW är 19 Feb. Kom dit! Det behövs fortfarande folk som kan 

servera på banketten, ca 15 pers. Fråga runt! 

• Daniel och Malin (pH): Håller intervjuer och planerar framtida event, så som 

”Sittningen”. 

• Paula (SN): Planerar vad som skall hända under perioden och skickar mail. 

• Anton (KÖN): Planerar periodens event, t.ex. en sittning. Planerar också hemliga 

interevent och skall hålla möte snart. 

• Simon D. och Bjarne (TLC): Håller ÄPS denna vecka, och släpper nya tygmärken. 

Börjar planeringen för Oldies och tredagarsfesten Berzelii, och några nya event 

såsom en syjunta. 

• Victor och Simon E. (KÄKA): Inspirerar medlemmar att söka ansvarsposter, och 

planerar ett event om några veckor. 

• Lou (Liganderna): Har terminens första möte just nu. Planerar en del event såsom 

våffellunch på våffeldagen, filmkväll och Dragspel. 

• Linnéa (KOMPIS): Håller intervjuer. 

• Astrid (Talman): Planerar SM3, som har ett nytt datum: 18:e februari. 

• Philip (Bluffis): Håller intervjuer. Planerar att ha teambuilding-helg 21:a mars. 

• Oscar (Revisor): Kollar upp stadgar och sånt, lär sig om posten. 

• Emmie (CHUST): Öppnar snart upp ansökan för resor. Planerar ett info-event. 

• Emanuel (Krexet): Börjar med rep och andra förberedelser inför föreställningarna. 

Flera datum är satta: föreställningar 3-5:e maj, Kick-off-fest 9:e februari, storrep 17:e 

mars. 
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2 Planering mellan organen 
Resten av mötet kartlades olika event för att underlätta planering och undvika 

schemakrockar. Det bestämdes även att ett till ÅL med liknande upplägg skulle hållas mot 

slutet av perioden. 

 


