ARKITEKTURSEKTIONEN THS
2018.10.31

STYRELSEMÖTE
Onsdagen den 3 oktober. Plan 3.
Närvarande: Jenny Edsvik, Felix Wahlgren, Markus Clasen, Vendela Folke, Julia
Nordholm, Klara Kindahl, Oskar Lidö, Stina Freland, Evelina Strandberg, Nora Lindskog
Ohlson, Tilda Herrlin.
#1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet 12:03
#2 Runda med uppdatering kring vad som hänt sen senast i utskotten och
styrelseposterna.
Festeriet har haft pub samt hållit i baren vid ett av Mottagningens event. Festeriet planerar
nu inför kommande evenemang. Vidare har Festeriet haft en representant på
bokföringskurs.
Arkipelago har planerat inför möbelworkshopen och skickat ut inbjudningar till mässan.
Mottagningen har valt in en ny ekonomiansvarig.
Event har organiserat en planeringsgrupp. Eventutskottet kommer även att hålla i en
vinprovning senare i veckan.
A-baren har haft möte. Utskottet har även haft kontakt med Arkipelago angående bar +
vernissage efter möbelworkshopen.
Sekreterare har samlat alla protokoll i en mapp på driven.
Friskvårdsansvarig kommer att undersöka möjligheterna att hålla i youtubeyoga + frukost.
Ordförande, Vice ordförande, JML-ansvarig och Mottagningen har varit på JML-råd.
Ordförande har varit på ledningsgruppsmöte. se #6.
#3 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Årsmötesprotokollet är inte uppdaterat men detta är på gång.
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#4. Hemsidan
Diskussion om vad sektionen ska göra med hemsidan: medlemmar får i dagsläget info
huvudsakligen från utskottens facebooksidor, emellertid används hemsidan i
kommunikationen med företag och icke medlemmar, varpå den behöver underhållas och
vara uppdaterad. Inför nästa möte ska varje utskott läsa läsa igenom sin flik på hemsidan
och fundera på hur denna ska uppdateras.
5. Kommande/pågående aktiviteter
Den 22/11 äger fasaddagarna rum. Sektionen har fått 10 biljetter, sista anmälningsdag
fredag 3/11 via ett googleformulär.
6. Övriga frågor/ärenden
- Vid ledningsgruppsmötet hade ledningsgruppen en idé om hur monteringsverkstan +
fotostudion ska drivas av studenter som ansvarar för t.ex. städning av lokalerna. Sektionen
kommer inte att ta på sig uppgiften eller förmedla kontakt i någon av våra
informationskanaler.
- Sektionen kan hjälpa medlemmar att boka t.ex. föreläsningssalar. Detta sker genom
Lokalansvarig student och ingen annan.
8. Mötets avslutas
Ordförande avslutar mötet 13:04.

