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TRIÅL ANTECKNINGAR 

RundanTM 
MD håller på att förbereda karaokepuben, föräldramiddagen och kultingarna har börjat hålla 

interbvjuer för MD18. Inför föräldramiddagen den 9e december kommer det eventuellt 

behövas +1 kemister som får chilla i mysrummet under middagen. Info kommer att 

tillkomma. 

KK preppar inför julfest och sittningar 

ALKIS är snart klara. Bara tackfesten kvar och överlämning till nya ALKIS. 

Valberedningen jobbar med intervjuerna inför SM2. Kandidater till ALKIS, Bluffo, Vice 

Bluffo, KAOSA och Reviosr saknas. 

I Liganderna preppas det för att julpynta Draget och visa julkalendern. Tänkte också köra 

ännu ett brädspelsevent i december. Nya projekt ska dras igång efter tackfesten. 

KOMPIS har inte gjort så mycket på sistone annat än fika, gyckelskrivning, pratat om sök till 

Kapten och Styrman. 

Krexet har haft omstarter i helgen. En lyckad sökpub hölls igår. Kontakten hålls uppe med 

Teater Tre. Datum för premiär väntas. Söken är öppna. 

Paparazzi var och fotade Krexet i helgen. Paparazzi har nu sin instagramvecka. Igår var 

Carro och fotade på krexetpuben. Några ska även ses för att spåna på att spela in en 

julkalender. 

KAOS har avslutat sin verksamhet. 

TLC börjar planrea för oldies. Ett datum är satt den 17 februari men det har varit problem 

med lokalbokningen. Eventuellt kommer den att bytas. 

KÖN ska ha backhävarpub i början av december. Möte inför detta skas hållas efter 

tackfesten. 

KNUT fortsätter jobba med BKW som är spikat för den 20e februari och det diskuteras 

kring hur eventet ska utformas. 

Talmanspresidiet har haft sitt första sektionesmöte. De har utvärderat hur det gick och 

utrett för förbättringar. Motionsstopp inför SM2 är fredag nästa vecka och 

motionssvarsstopp veckan efter det. 

Bluffis har bara tackfesten kvar och söker efterträdare som ansvariga. 

KUTA har haft möten med KNUT och SN för att kolla hur det går samt börjat kolla på 

Salamanderordern och hur man kan återupprätta den verksamheten. SN går på 

skolrådsmöten och kollar igenom hur skolsammanslagningen ska se ut. Ska möta kansliet 

nästa vecka och utreder de nya masterprogrammen. 
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Lokal hälsar stort tack för städningen och det stora deltagandet. Alla organ var dock inte 

representerade. 

Ordförande meddelar att kontaktpersoner för alla organ kommer att upprättas i Styrelsen. 

Preppar också handlingar inför OAR där det kommer finnas fika. 

KUTA manar ansvariga att påminna sina ledamöter att inte använda Draget för förvaring av 

personliga föremål. 

Talman uppmanar alla att gå på Armada nästa vecka. Dom har fett bra godis. 

KK har numera en uppdaterad STAD-lista. Om man vill stå där eller har några frågor så bör 

man meddela Nicole eller Gustav. Listan finns i kassaskåpet och måste hållas där eftersom 

att den innehåller personuppgifter. 

ALKIS föreslår att utforma en gemensam värdegrund för hur mottagarna ska bete sig på 

tackfesten. 


