Arkitektursektionen THS

STYRELSEMÖTE
Onsdagen den 4 september 2019, plan 4 A-skolan
Närvaro: Jenny Edsvik, Klara Kindahl, Selma Elhachimi, Frida Grönberg, Axel Gustafsson,
Robert Capaldi, Hanna Holland, Markus Clasen, Vendela Folke, Julia Nordholm.

#1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet 12.05.
Julia Nordholm är mötessekreterare då ordinarie sekreterare inte är närvarande.

#2 Uppdatering kring vad som hänt senast i utskotten och styrelseposterna
Mottagningen har hållit i mottagningen med gasquer, AW, lunchföreläsningar, självbyggeriet,
träffat med andra sektioner och mycket mer. nØllegasquen är på lördag.
A-baren har terminens första bar imorgon, torsdag.
Festeriet har haft en nØllepubrunda där det kom mycket folk, kul! Framåt så ska de nästa
fredag (13/9) ha en polo-ovepub där vi säljer sektionsklädsel.
Kommunikation får in mycket förfrågningar av personer som vill vara med i de olika
facebook-sidorna. Problem med att det avgöra vilka som verkligen studerar här. Mottagningen
skickar kommunikation namnlista på de nyantagna för att lättare kunna avgöra.
Rustmästeriet fick efter mycket jobb och förseningar overallerna levererade, kostnaden för
dessa ströks därför av företaget vilket gör att Axel har betalat tillbaka kostnaden. Vi är glada
att vi tillslut fått dem.
Vendela tar under temat sektionsklädsel upp att hon och resten av mottagningen diskuterat att
de (inte givet under det utskottet utan mer generellt) vill hålla en ovegasque. Det ska vara ett
tillfälle för studenter att både få gå på gasque (något som efterfrågats av nØllan) och använda
de nya overallerna, detta när de som nu beställer får sina overaller. Tanken är att vi även
skulle kunna bjuda in Chalmers och Lund, då måste vi dock sätta ett datum så fort som
möjligt.
Kassören har haft mycket bokföring att göra. Vi har fått en ny bankman. Kassören uppmanar
alla att lämna in alla kvitton!

#3 Årsmöte och extrainsatt möte
Det önskas hålla ett extrainsatt möte för att rösta om stadgeförändringar rörande det
ekonomiska systemet. I nuläget ser det ekonomiska systemet ut så att respektive utskott
skriver sin egen budget men att kassören i styrelsen bokför för utskotten. Detta menar
kassören inte är ett fungerande system då det är rörigt och då ingen har riktigt koll på
utgifterna. Därför är förslaget att respektive utskott ska sköta sin egen bokföring. Kassörens
uppgift blir att bokföra styrelsens utgifter, dubbelkolla alla utskotts bokföring, göra bokslutet
och stötta utskottens ekonomiansvariga där det behövs. Alla ekonomiansvariga i utskotten ska
redan idag gått en bokföringskurs, vilket dock inte stämmer i praktiken. Axel kollar upp med
THS när dessa kurser hålls. Flera av utskotten jobbar redan idag på sådant sätt att steget till att
bokföra själva inte skulle bli så stort. Det system som föreslås bidrar till att minska kassörens
jobb till viss del genom att samma sak inte görs flera gånger (av utskottens ekonomiansvarig
och kassör) samt att många uppgifter tar längre tid för kassören då den personen inte är insatt i
de utgifter som finns hos de olika utskotten.
Detta diskuteras av mötet och alla som var med på mötet håller med om att detta vore ett bra
beslut, vilket gör att styrelsen står bakom detta förslag när det presenteras på det kommande
sektionsmötet.
Vi sätter in ett extrainsatt sektionsmöte tisdagen den 24 september 12.00 i A124.
Vi bokar ordinarie sektionsmöte till onsdagen den 25 september 17.00 (insläpp i lokalen då,
start strax efteråt) i A108.
Jenny kollar att lokalerna är lediga och bokar dem. Axel kollar av ekonomin för att förslagsvis
kunna bjuda på fika under tisdagen och middag under onsdagen.
Det kommer skickas ut ett formulär där man kan nominera andra till eller själv söka de poster
som väljs på sektionsmötet.
Valberedningen består av Jonatan Lindgren och ytterligare en person som under förra
sektionsmötet ålagts Jonatan att välja. Jenny kontaktar Jonatan för att påminna om ansvaret.

Punkten om att läsa igenom stadgarna som ska ändras ströks på dagordningen.

#4 Testamenten
Senast söndagen den 29 september ska testamenten, överlämningar, lämnats in för respektive
post som avgår. Dess ska laddas upp i en mapp på drivern som Jenny lägger upp.

Kommande och pågående aktiviteter togs upp under rundan med uppdateringar om vad som
senast hänt och den punkten stryks därför.

#5 Övriga frågor
Försäljning av sektionskläder: Förutom att sektionsklädsel säljs under polo-ovepuben som
Festeriet anordnar kommer det senare anordnas tillfälle för studenterna att köpa
sektionsklädsel i skolan. Till dessa två tillfällen kollar vi om vi kan låna provexemplar av
bygg för att testa storlek inför beställningen. Mötet beslutade även om att köpa in tre stycken
egna provexemplar, i storlekarna S, M och L.

#6 Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls 12.00 onsdagen den 11 september.

#7 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet 13.00.

