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Styrelseråd Arkitektursektionen THS  27- 09-2017 
 
 
Dagordning:  

1.Mötet öppnat 

2.Information om möten 

3.Beslut om kassör 

4.Vakanta poster 

5.Prata om visioner 

6.Övriga frågor    

  
 
1.Mötet	öppnat 

2.Information om möten 
Ella beslutar, möten kommer ske på plan 3 på onsdagar. Det blir lunchmöten + 
eftermiddagsmöten för att komplettera vid behov. Alla håller med om att detta 
upplägg låter bra.  

3.Beslut om kassör 
Einar, kandiderar till kassör presenterar sig.  
Styrelsen väljer Einar till kassör. Det är ingen emot beslutet.  

4.Vakanta poster  
LAS, valberedning och revisor är fortsatt vakanta. Kommunikatörerna kanske kan 
skicka ut information om LAS och valberedning? Kommunikatörerna beslutar att 
skicka ut info i facebook-grupperna.  

5.Prata om visioner 
Alla poster presenterar sina visioner utifrån punkterna 

o -Vad vill du göra av din post 
o -Gemensamma mål för styrelsen 
o -Drömsektionen 

 
Ordföranden vill att alla samarbetar och ordnar en fest. Arbeta för att höja 
engagemanget bland studenterna. Skapa mer identitet hos arkitektursektionen. 
Skapa en tätare styrelsegrupp och se till att det är roligt att komma på möten. 
Arbeta med att se till hur grupperna skulle kunna gynna varandra.  

 
Kommunikation, vill se till att sektionen tar lite större plats på campus och göra 
arkitektursektionen synligare. Inleda starkare samarbete med samhällsbyggnad vore 
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bra. Även arbeta vidare på appen. Idéer kring Instagram take-over som kan gå runt 
mellan personer på arkitekturskolan, Instagram är ett synligt och lättillgängligt forum 
som ligger nere idag.  
 
Sekreterare, vill vara tillgänglig och behjälplig, arbeta för att sektionen ska bli mer 
synlig på KTH i stort. Pusha för sina yoga-pass. Skapa klarhet i struktur kring 
protokoll.  
 
Festeriet, rullar på med organisationen. Intresseanmälan för att bli fler. Ska ha kickoff 
och insup med nya medlemmar. Skapa ett schema för pubar och aktiviteter. Tex 
öl/vinprovning.  
 
Kassör Einar är ny i sin post, men vill också arbeta för att integrera mer med resten 
av KTH. Mer studentliv på arkitektursektionen.  
 
Mottagningen, engagera sektionen mer på campus, så att sektionen syns och hörs 
och skapar aktivt studentliv på skolan. Att de olika grupperna i sektionen kan 
samarbeta för att peppa varandra och ta hjälp. Till exempel en presentations bazaar.  

 
Vice-ordförande: vill skapa struktur. Hur styr man upp det så att det blir mer officiellt. 
Hitta en identitet och stärka den identitet vi har.   

 
PAS fått mer kontakt med THS, försökt sätta sig in i sitt arbete 

 
Ettans post, förmedla att det finns ett forum att påverka. Få till en tydlig dialog 
mellan studios och sektionen. Få arkitektur att synas på campus och att det finns 
aktiviteter som arkitektstudenter kan vara med på.  

 
Revisor Mark, ändra systemet för ekonomiska dokument för att det ska fungera 
bättre. Hålla koll på ekonomin.  
 
Ella har visioner om hur vissa poster ska utvecklas, bjuder in till att diskutera dessa 
individuellt med henne.  
 
Ella vill att sektionen under hösten ska skapa: 

• Långsiktiga mål 
• Kortsiktiga mål 
• Ekonomiska mål  
• Arbeta med sak-mål som ligger mer hos posten men som kan 

integreras med sektionens långsiktiga och kortsiktiga mål. 
• Representation- hus ska vi synas utåt.   

 



Styrelseråd 27/09-2017  Arkitektursektionen THS 

Detta ska diskuteras på kommande möten. Större frågor behöver diskuteras på 
eftermiddagsmöten, till exempel budgetfrågor.  

 
Det är viktigt att en dagordning skickas ut i tid så alla hinner tänka igenom de beslut 
som ska tas på mötet.  

 
Överlämning ordnas posterna emellan.  

6.Övriga frågor 
- Pratar om ”skattekontot” som tar lite av alla utskottens ”vinst” till ett 

gemensamt konto. Vi borde syra upp detta och diskutera hur det ekonomiska 
systemet ska fungera.  Ska fungera som en resurs som tex studenter kan söka 
pengar från.  

 
- Alla poster ska tillsammans med sin föregångare skapa en rollbeskrivning.  

 
- Alla poster bör kolla med THS om de kan få någon typ av hjälp därifrån.  

 
- Skapa ett system för ”poster-utan-utskott” för att gå på möten med skolan för 

att avlasta ordförandeposten.  
 

- Evenemang för att få in info från studenterna kring vad som sektionen borde 
ha som mål.  

 
- Kajsa blev inröstad som hälsosamordnare. Tar kontakt med THS kring 

ersättning.  
- Alex, hyra hallen för till exempel innebandy. 

 
- Bygg bjuder med arkitektursektionen till Alperna.  

 
- Sektionen bör ta in idéer från studenter. Gjordes under mottagningen då kom 

det in studentönskemål från 1an: Piano, overaller, sälja polotröjor, gasque 
med tema, roligare sektionsdrink, musikrum, kontakt mellan årskurser…   

 
- Mottagningen har hand om försäljningen av polotröjorna den här omgången. 

Kan vara bra att diskutera hur det ska tas omhand i framtiden.  
 

- Till nästa gång: Överlämning, formulera rollbeskrivning, ge input till Ella kring 
gemensamma mål och hur vi ska strukturera upp. Bra att formulera mål.   
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- Mark ordar möte med banken för att Alex och någon av 
mottagningsansvariga (någon ska bli ekonomiskt ansvarig) för att ordna 
fullmakt. 

 
- Mark påminner om kvitton som ska lämnas in.  

 
Mötet avslutat.  
 
Sekreterare Kajsa Vogel   Ordförande Ella Engström 
 
 
 


