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Meddelanden 
Biostudenter har numera access till K53 etc. Fortfarande lite svårt med Alba och vilka dörrar man inte har 
access till. 
 
OAR picknick! Ta med era företrädare om ni hade någon som klev av vid nyår. Kommer bli FETT. 
 
Draget kommer att stänga över sommaren och öppna inför mottagningen. Finns inga datum än men 
brukar generellt ligga första helgen efter sista omtentan, vilket ligger första veckan i juni och kommer 
öppna till vecka -1. Man måste därför vara ute i tid med att hämta saker inför sina veckor. Bra att städa ur 
färskvaror inför detta. 

Informationspunkter 

a. $$ 
Påminna om att de som har läsår som verksamhetsår att börja förbereda sina överlämningar. 
Förhoppningsvis har de flesta en tidigare överlämning att basera det på och bygga vidare. Annars kommer 
det skickas ut material typ mallar. Om man snart ska kliva på kan man påminna sina företrädare att de ska 
skriva en överlämning. Det finns budgeterat att ha muntlig överlämning. Man måste inte ha en men man 
bör. Adrian håller på att skriva ihop en mall för hur man fixar diverse saker (hur man använder sin organ 
mail etc.). Så sådant behöver man inte ha med i sin överlämning. 

b. Alkemisterna 
Vad är det som gäller för organen i allmänhet under mottagningen? 
 
NØllebibeln: Pamflett som skickas ut till alla nyantagna där man får beskriva sitt organ lite, kanske ha 
med en bild etc. Man fixar ihop den kanske efter att ha frågat sina företrädare, sedan skickar man in det 
till alkis mail så kommer det med. Kul för alla organ.’ 
 
Om man vill vara med under ett event under mottagningen ska man också kontakta alkis. De som 
traditionellt är med är KK KNUT, Styrelsen och sedan alla som kan under organ-lunchen som antagligen 
kommer ligga torsdag vecka 2. Alla som vill vara med under mottagningen kommer behöva vara med 
under kick-off 2 (9e augusti tror jag).  
 
Mottagningen kommer ligga: 12 augusti-23 augusti 
Vecka -1: 5e augusti.  

Uppföljning från OAR3 – är propositionerna om överlämningar och 
val, som lämnats in till SM4, bra? 
Bör kanske förtydliga att det inte är så att man ska beskriva de som inte valdes! 
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Simplare och lika användbart att bara beskriva hela valprocessen och gruppen snarare än varje enskild 
individ, men det kan bero på mellan olika organ. diskuterade även hur jävighet påverkar etc. 
Man kan lätt känna sig utpekad om det var få som inte blev valda och det står explicit hur många som 
valdes och hur många som sökte och bara funderingar kring hur detta kan undvikas. 
 
Diskuterade mest hur detta kommer att göra det mer transparent och att kanske samma problem kommer 
att kvarstå. Att ha lite mer motiverande saker för varje ledamot vid val i ex. KLUMP är väldigt bra. De 
motiveringar man tar upp för att ta med en individ i sitt organ när KLUMP sätter sig och väljer in är det 
man kanske ska ha med i sin konfirmationstext. Kan vara bra att detalj-snickra KLUMPs valprocess. 
 
Bra med överlämningar! Kan bli en extra arbetsbörda att skriva det på det här sättet, kanske bättre att 
börja med att bara ha krav på att presentera det muntligt än att skriva det. Kan vara svårt med de här 
kraven på grund av att man har olika typer av intervjuer beroende på om man känner sökande eller inte. 
Den stående policyn är bra som den är och täcker väldigt mycket. Kan vara lite överdrivet mycket i det 
som proppen vill göra särskilt för ledamotsval in i organ. 
 
Att5 är väldigt mycket uppe för tolkning. Kan bli jättemycket text eller jättelite beroende på hur man har 
marknadsfört söken. Kan bli en väldigt tung börda bara på den punkten. Styrelsens tanke var en 
sammanfattning för att minimera arbetsbördan, kan behövas en förtydling kring det. 
 
Bra att fokusera mer på gruppen än varje enskild person! Lättare att skriva individuella texterna om man 
har gruppvisionen i fokus istället för att sammanfatta en person. Överlämningar är topp! 
 
Skeptisk till att motiveringarna ska ge någonting. Kanske transparens. Men är ändå ungefär samma saker 
som redan skrivs, men om det finns en konkret mall som då skulle underlätta även arbetsbördan. Skulle 
minska även på byråkratin som inte organansvariga är jättehype på. Om man har någon kritik mot 
valprocessen så kan man läsa innan och kolla så man kan förbereda det inför SM snarare att behöva 
snabbt tänka och ta upp det under mötet. 
 
Mycket av det som står i proppen är sådant som redan finns i policyn, men att det nu ska vara nedskrivet 
istället för bara muntligt på SM. Viktigt med de korta motivationstexterna om man inte väljer in alla 
sökande. Vill dock absolut inte att det ska bli för tungt. 
 
På AREAn kanske man kan lägga upp och spara överlämningar ifall det blir ett år vakant. AREAn är typ 
google drive fast fulare och kopplat till ens KTH konto. (home.ug.kth.se -> studentresurser -> sektioner 
-> K) 
 
Valpolicy: Inte jättestor skillnad i antal på de som tycker det kommer att ge för stor arbetsbörda och de 
som tycker proppen verkar nice. 
 
Styrelsen ska dubbelkolla så att det inte står så att man måste meddela revisorerna om intervjutid och plats 
för det är orimligt. 
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Återkoppling på kommunikation- och lokalrutiner i sektionen 
Finns ett formulär som man får gärna fylla i. Kommer att läggas ut på facebook, ta det gärna med era 
ledamöter. 

Städning av Draget – hur kan vi få det att fungera bättre? 
Det är sjunkande närvaro och deltagande på storstädningen. Det är EN GÅNG PER HALVÅR. Det står 
i vårt kontrakt med KTH att vi ska göra det, annars kommer vi förlora Draget. Viktigt att alla bidrar. 
Storstädning nu på onsdag med middag och bastu efteråt tillsammans med Elektro. 
 
På andra sektioner: 

● Obligatorisk storstädning för alla funktionärer (maskotar är gråzon),  
○ Tankar: svåra är om folk inte deltar “vad händer om man inte gör det?”. Brukar hjälpa 

om man trycker på sina ledamöter. Kan göra det mer spänt att säga att det är 
obligatorisk. Kanske ha en procentuell andels närvaro från varje organ. Kanske dela upp 
städlistan så att ett organ får en del och över olika dagar.  

● Böter för organet om man inte städar ordentligt efter sina event/städveckor.  

● Större städnämnd (typ SOFT fast större (SOFT) ((heh))) som tar det som inte hinns med under 
vanliga städveckan. 

Reflektioner från JML-diskussioner – hur gick det och vad kan vi 
lära oss? 
KNUT hade gått igenom de frågor som varit mest relevant för dem och sedan lagt till annat som de 
tyckte behövde diskutera. Överlag så kändes det som att gruppen hade känt att de visste vad som 
händer/skulle behöva göras i olika situationer. Har mycket kontakt med externa parter och vill därför visa 
en god sida utåt och har mallar för vad man kan säga etc. för det.  
 
KÄKA är väldigt spridd med språk, ålder, kön etc. och saknar många jargonger och traditioner så det 
finns lite som en oskriven regel att man behandlar alla lika. Viktigt att ha dessa tankar i bakhuvudet och 
inte bara kalla det klart. Viktigt att hålla det fräscht i huvudet hela tiden. 
 
I KK har de skickat ut frågor i ett formulär som man fick svara på anonymt. Alla svarade inte, men de 
som gjorde det gav positiv respons. 
 
I Krexet gjorde de det tidigt i produktionen men svårt att nå ut till alla i ett så stort organ. 
 
Många har inte hunnit kolla på materialet än men tycker inte att det i nuläget ser särskilt dåligt ut i 
grupperna. Men många kommer att prata om det vid ett senare tillfälle, de flesta mottagningsorganen 
planerar att ta upp det under veckorna. 
 
Kom gärna med feedback om det är något ni vill tillägga något till materialet. 
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Utvärdering av det gångna året 
En pollllll så sekreteraren avlastas (vi säger att det var anledningen, sekreteraren hälsar att detta 
uppskattades enormt cuz det här var ett KÖTTIGT OAR (se ovan)). 

a. Hur har det varit att vara organansvarig under året? 
b. Vad fungerade bra? 
c. Vad fungerade mindre bra? 
d. Vad borde nästa års styrelse göra annorlunda? 
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