Arkitektursektionen THS
2018-10-17
Styrelsemöte
Onsdagen den 17 oktober. Plan 3.
Närvarande: Axel Gustafsson, Selma Elhachimi, Klara Kindahl, Markus Clasen, Julia
Nordholm, Oskar Lidö, Vendela Folke, Jenny Edsvik, Felix Wahlgren, Per Åström, Agnes
Eklund, Tilda Herrlin
#1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet 12:15
#2 Uppdatering kring vad som hänt i utskotten sen förra mötet
Arkipelago planerar ett möbelevent och mässan.
Mottagningen planerar en kickoff och jobbar med sin budget.
A-bar har förberett inför baren den 18/10.
Festeriet har förberett inför pub nästa vecka och pratat med kassören om hur de ska
budgetera.
Kassören har arbetat med sektionens budget, se #4.
Ordförande har skrivit på verksamhetsplanen.
#3 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Alla verksamhetsplaner från utskotten har kommit in och kompletterar sektionens
verksamhetsplan. En sammanställd verksamhetsplan skickas ut inför nästa möte. Budget
kommer att läggas om till nästa vecka. Verksamhetsplanen presenteras tillsammans med
budget.
#4 Bokföringen
Kassör har gått igenom ekonomin och föregående års bokföring. Sammanfattningsvis kan
man säga att det gjorts ett antal misstag under de senaste åren vilket resulterat i att
ekonomin är rörig och felaktigt bokförd. Kassör föreslår att ett antal åtgärder görs för att få
ordning på bokföringen.
1) A-barens inköp av ljudutrustning har bokförts som inventarie. Detta kommer att
bokföras som ett vanligt köp.
2) Det står att sektionen ska ha en handkassa från vilken A-baren ska ha ett lån som ej
betalts tillbaka. Lånet har betalts och handkassan finns inte längre. Kassör justerar
detta.
3) Det är bokfört att sektionen har betalat moms, något en ideell förening inte behöver
göra. Denna punkt tas bort från bokföringen.
I dagsläget har alla utskott en ekonomiansvarig som gör en budget för vardera utskott,
själva bokföringen sköts å andra sidan av sektionens kassör. Detta är inte en optimal
situation.
Kassör kommer under hösten att titta på om/hur sektionen i ett längre perspektiv skulle
kunna sköta ekonomin på ett annat sätt.
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#5 Kommande/pågående aktiviteter
Styrelsesittning ordnas av THS den 26e november.
THS ber om nomineringar till teacher of the year senast den 2 november. Ett förslag på
hur vi gör detta är att kommunikatör gör ett formulär som delas i årskursernas
facebookgrupper.
#6 Övriga frågor/ärenden
Vi har fått mail från masterstudenter som frågar om sektionen skulle kunna köpa in
skärmar. Detta är inget vi har möjlighet att göra.
Mailaccess ordnades till alla utskott under mötet.
#7 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet 13:02

