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Megarådsmöte
20 november
Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande), Martin Labbé
(kassör), Julia Nordholm (mottagningsansvarig), Robert Capaldi (barmästare), Hanna
Holland (barmästare), Stina Freland (klubbmästare), Maja Hultqvist (klubbmästare),
Pernilla Karlsson (ledamot), Julia Nordlöf (ledamot), Olle Björkebaum (ledamot)
Ordförande öppnar mötet 12.04
1. Fika och samkväm med Megarådet. Ordförande uppmanar alla att ta fika. Alla äter
matlåda.
2. Hur många aktiva medlemmar i sektionen har vi? Skulle vara bra att ha en uppdaterad
siffra löpande. Många är med i flera utskott, vilket bör beaktas i sammanhanget så inte
samma huvud räknas flera gånger. Skicka bara in namn på dem som är
sektionsmedlemmar. Alla som är aktiva i sektionen ska vara medlemmar i sektionen. Alla
utskottsansvariga uppmuntras att be sina aktiva som inte är medlemmar att bli det.
3. Hur kan vi få fler medlemmar? Förutom SSSB är en fördel med att vara medlem att man
kan köpa kaffekort i KTH entré. Gratis entré på tentapubar. Kamrat- och
excellensestipendiater måste vara medlemmar. Evenemang skulle kunna ha en
prisskillnad för de som är medlemmar, eller ha som krav att man måste vara medlem för
att få vara med.
4. Utdelning av sektionspin. Utskottsaktiva som önskar pin ska få pin.
5. THS har ensamrätt på att boka lokaler för studentaktiviteter där det är pengar
inblandade. Hur ska vi bemöta de studentengagemang som hittills nyttjat skolan lokaler
utan dialog med oss? Ämnet diskuteras och mötet beslutar att studentengagemang är
välkomna men att kommunikationen med skolan bör ske genom sektionen. Styrelsen ska
kontakta julbazaaren.
6. P1.3 har blivit utvald att granskas av Universitetskanslerämbetet. Det är ett stickprov.
Sektionen ska välja 4-5 studenter som intervjuas i nästa vecka. Det skulle vara bra med
personer som gått i olika studios, gärna de som varit med i årskursnämnden och redan
haft ett intresse för att diskutera utbildningen.
7. Översyn av stadgarna. Vi är de enda på THS som inte har ett reglemente. Reglementen
liknar policydokument och beskriver hur verksamheten fungerar. Det är lättare att ändra än
stadgarna.
Det kan vara bra för att det skapar en större och säkrare kunskapsöverföring sett över
flera års tid men det kan också bli något som upplevs som begränsande. Det kan också
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vara bra att ha något att falla tillbaka på vid interna eller externa frågor kring hur
verksamheten bedrivs. Ordförande utarbetar ett förslag som diskuteras vid nästa
Megarådsmöte.
8. Val till THS Valnämnd. Markus nominerar Vendela. Vendela nominerar Pernilla. Pernilla
accepterar nomineringen. Mötet beslutar att välja Pernilla.
9. Övriga frågor:
Festeriet tar upp förvirring med Izettle. Sektionen verkar ha två konton. Martin och
Festeriet kikar på det.
Stina undrar vad som gäller med studentambassadörer för KTH. Det är KTH som ansvarar
för detta. Om någon är sugen får de gärna söka. Det hade varit bra om det fanns arkitekter
som representerar KTH på mässor då vi är rätt skilda från resten av utbildningen på KTH.
Vendela tar upp att vi måste bestämma hur vi vill tolka stadgarna gällande ekonomi.
Ekonomiska frågor ska diskuteras på Megarådet. Mötet beslutar att styrelsen får ta
ekonomiska beslut som faller inom budget och är okontroversiella. Vid frågor eller interna
åsiktsskiljaktigheter tas frågan upp med Megarådet.
Ordförande avslutar mötet 12:57.

