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STYRELSEMÖTE 
Onsdagen den 3 oktober. Plan 3.

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

#1 Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet 12.05.

#2 Presentationsrunda
Alla funktionsledamöter presenterade sig med namn, årskurs, nuvarande post och ev. 
tidigare post inom arkitektursektionen.

#3 Överlämning
Alla funktionsledamöter som tillträdde på nya poster den 1 oktober (Ordförande, Vice 
ordförande, Ekonomiansvarig, Arkipelago, Mottagningen, Eventansvarig, 
Friskvårdsansvarig, LAS, Studienämndsansvarig, Sekreterare) har fått sin överlämning.

#4 Förrådet del 1
Alla Funktionsledamöter ska tills nästa vecka få access till korridoren som angränsar till 
sektionsförrådet.
Till själva förrådet finns det 4 st nycklar (Arkipelago, mottagningen, LAS, en extra)

#5 Verksamhetsplan
Ordförande, Vice ordförande och sekreterare påbörjar arbetet med verksamhetsplanen 
18/19 under nästa vecka. Även budget arbetet med budgeten för 18/19 inleds. Utskotten 
lämnar under nästa vecka in sinna verksamhetsplaner. 

#6 Ekonomiskt ansvariga i alla utskotten 
Alla ekonomiskt ansvariga ska skriva på policydokument. Inför framtiden: ska de 
ekonomiskt ansvariga röstas igenom på ett SM? (pga tung post). 
Ekonomiansvarig har samlat ihop alla i en grupp. 
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#7 Allmän mötesstruktur.
Styrelseråden är öppna för alla sektionens medlemmar. 
Som funktionsledamot närvarar man på så många möten man kan. Frånvaro medelas till 
Ordförande. Dagordning kommer i Facebookgruppen måndag kväll. Vill man få med något 
på dagordningen kontakta Ordförande måndag eftermiddag. 
Kort om hur vi löser eventuella problem inom A-sektionen: Uppkommer något problem 
inom ett utskott eller mellan olika utskott så löser vi i första hand detta inom sektionen, 
innan man går till skolan eller en annan sektion. Vi jobbar som en grupp och håller en god 
ton såväl inom styrelsen som gentemot medlemmar, skolan och övriga THS. 
Besluten som tas på styrelsemötena jobbar vi efter då vi har tagit dessa gemensamt.

#8 Möte med bygg
Ordförande, Festmästare och LAS har haft möte med bygg om dagar för pubar samt 
sektionslokalen i stort. Festeriet använder sig av Byggs alkoholtillstånd och de två 
sektionerna delar sektionslokal, det är därför nödvändigt med en god kommunikation.    
Det kommer under hösten att skrivas ett styrdokument, men hitintills har mötena handlat 
om följande: Festeriet vill byta veckodag för pub. I nuläget har Festeriet torsdagar, vilket 
riskerar att krocka med A-barens evenemang, då sektionens alkoholtillstånd för amöban 
bara gäller på torsdagar. Vidare, Bygg och A-sektionen har bestämt att all 
alkoholförsäljning i sektionslokalen sker genom Byggs klubbmästeri och Festeriet. 
En policy kring övernattning i sektionslokalen kommer utformas. 
Slutligen, det är viktigt att framhålla att alla sektionens utskott kan ha aktiviteter i 
sektionslokalen, inte bara Festeriet. 

#9 Styrelsefoto
Fotograferingen till en ny plansch sker nästa onsdag. 

#10 Julkort
Sektionen kommer i december att skicka ett julkort till andra sektioner inom THS och även 
de arkitektskolor vi har kontakt med. 

#11 Polotröjor
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Mottagningen har haft hand om försäljningen av Polotröjor men tanken har från början 
varit att Sektionen gemensamt ska ha hand om detta. Övergången skulle kunna ske 
genom att Styrelsen köper Mottagningens lager. Inventeringslistan ligger på 
Mottagningens drive. 

#12 Förrådet del 2

Abaren har fram tills nu haft sina saker i monteringverkstan. Denna ska användas till ett 
forskningsprojekt. A- baren har haft möte med Per Fransson och forskaren. 
A-baren har fått ytor i skolan tilldelade men dessa är inte optimala.
Vissa saker ska var på Plan 0 men värdesaker och kylar måste förvaras någon 
annanstans? Kan A- baren ha visa saker i sektionsförrådet?

#13 Årskursnämnd
Alla årskurser på grundutbildningen har haft årskurnämndsmöte.

#14 Sopsituationen på ritsal
Lokalvårdarna kommer bara att tömma soptunnorna i köket och på WC, därför är 
soptunnorna som tidigare stod på ritsal borta. Årskurs 1 verkar ha blivit informerade om 
detta men inte årskurs 2 och 3.

#15 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet 13.00


