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STYRELSEMÖTE

Onsdagen den 12 maj. Plan 3.

Närvarande: Markus Clasen, Axel Gustafsson, Vendela Folke, Julia Nordholm, Robert 
Capaldi, Hanna Holland, Oskar Lidö, Selma Elhachimi, Jenny Edsvik, Stina Freland, Klara 
Kindahl, Tilda Herrlin

#1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet 12:00

#2 Uppdatering kring vad som hänt senast i utskotten

Ordförande och A-barsansvarig hargenomfört krögarprovet. Ordförande har varit på 
ledningsmöte. A-baren har planerat slutfesten. Festeriet har haft pub under 
Valborgspubrundan. Arkipelago har arbetat med överlämning inför val av ny 
utskottsansvarig vid vårmötet. Mottagningen har haft fotografering samt värvat faddrar. 

#3 Vårmötet

- Styrelsen röstar om att flytta vårmötet från den 16:e maj till den 23:e maj, detta med 
anledning av att vårmötet inte har utlysts vilket ska göras 10 dagar i förväg. Beslut fattas 
om att flytta mötet. Ordförande kommer att informera mötesordförande till vårmötet om 
att datumet ändrats. 

- Vice ordförande beställer mat till mötet. 
- Motioner ska skickas in via formulär. Motionsstopp en vecka i förväg.
-  Styrelsen kommer att lägga fram en motion om en ny styrelsestruktur. Vidare kommer 

styrelsen också att lägga fram en motion om ett nytt ekonomiskt system. sk 
centralekonomi. Diskussion hölls om vad detta innebär och hur arbetsuppgifterna i så 
fall kommer att förändras för de ekonomiskt ansvariga i varje utskott. Förslaget för det 
nya systemet är fortfarande under utveckling. 

#4 Sexuella trakasserier

Med anledning av ärendet i disciplinnämnden och tidningen Arkitektens artikel. Ordförande 
informerar.
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#5 Sektionsklädsel

Overallen blir grå. datum för provning bestäms inom kort. förslag på röstning angående 
färgen på mötet, emellertid det beslutas att röstmästeriet ska komma med ett förslag. 
Styrelsen beslutar att vi röstar om det på vårmötet. 

#6 Bidrag från ABE-skolan.

Bidraget från ABE är lite ojämnt fördelat, Arkitektur får i nuläget 1/10- del av vad 
Samhällsbyggnad får i bidrag. Bygg har dubbelt så mycket som Arkitektur får. Fortsatt 
diskussion kommer att hållas med ABE- skolan. 

#6 Kommande aktiviteter

- Vårmöte 23:e maj
- Slutfest 29:e maj

#7 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet 12:55


