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STYRELSEMÖTE 
Onsdagen den 10 oktober. Plan 3.

Närvarande: Jenny Edsvik, Selma Elhachimi, Felix Wahlgren,Markus Clasen, Vendela 
Folke, Frida Grönberg, Julia Nordholm, Klara Kindahl, Agnes Eklund, Oskar Lidö, Stina 
Freland, Per Åström, Tilda Herrlin

#1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet 12:02

#2 Uppdatering kring vad som hänt i utskotten sen förra mötet

Arkipelago har haft fotografering och planerat inför ett möbelevent. 
Mottagningen har planerat en kickoff. 
A-baren har planerat inför baren nästa torsdag. Vidare har A-baren flyttat alla sina saker 
från monteringsverkstan.
Studienämnden har informerat mastern om att nämnden finns. Nämnden har även pratat 
med en person på magisterutbildningen i ljusdesign. Studienämnden har inte haft någon 
överlämning av mailen från PAS, detta ska göras till nästa möte.

#3 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll

Alla ska nu ha tillgång till förrådet med korten.  
A-baren har hittat en lösning på var de ska förvara bardisk och ljudanläggning. De 
kommer kanske inte att behöva plats i sektionsförrådet.
Mötesstrukturen funkar bra. Ordförande lägger upp dagordningen i facebookgruppen 
måndag kväll. Sekreterare lägger upp protokollet i facebookgruppen torsdag kväll. Alla 
läser igenom protokollet och hör av sig om något behövs justeras.
Kommunikatör lägger upp protokollet på hemsidan fredag.

#4 Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är påbörjad men inte klar. Delar från förra årets verksamhetsplan 
behålls men det har förtydligats vem som gör vad. Det återstår visst arbete med detta, 
t.ex vilken post ska ha ansvar för styrelsens försäljning av Polotröjor?
Vidare, alla utskotten ska tills nästa måndag ha skickat in sina egna verksamhetsplaner 
så att dessa kan skrivas in i den gemensamma verksamhetsplanen.

#5 Budget

Budgeten är inte färdig men ordförande informerar om att Kassören har gjort 
en uppskattning utifrån förra årets omsättning vilka utskott som ska betala in till Styrelsen 
(Arkipelago, A-baren, Festeriet, Mottagningen). Ordförande informerar även om att  
Styrelsen kommer att öppna ett sparkonto.
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#6 Sektionslokalen

Arkitektursektionen har haft fler möten med Bygg om Byggeriet.  
Övernattning kommer att vara tillåten och ett styrdokument om hur detta ska skötas  
är på gång. All alkoholservering sker genom festeriet. 

#7 Kommande/pågående aktiviteter

THS har bjudit in till evenemanget Sångartävflan. Alla utskott avstår från att ta tag i  
detta. 
Nordiskt samarbete med arkitekturskolor. Vice ordförande och Kassör åker på möte  
i Lund i Januari. 

#8 Övriga frågor/ärenden

Flera stölder har skett på ritsal. Skolans kommunikation kring detta tas upp på ett 
utbildningsråd.
Grupprummen är bokningsbara för alla på KTH och inte bara arkitektstudenter. Borden 
i föreläsningssalarna: skulle det vara möjligt att ha en möblering med fler bord? 

#9 Fotografering

Fotografering sker vid ett senare tillfälle. 

#10 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet 13:00 




