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Styrelsemöte 
13 november 2019 

Närvarande: Julia Nordholm (Mottagningsansvarig) Vendela Folke (Vice-ordförande), 
Markus Clasén (ordförande), Pernilla Karlsson (Ledamot), Julia Nordlöf (Ledamot), 
Jonatan Lindgren (ledamot) ansluter vid 12.20

1. Mötet öppnas 12.05

2. Fasaddagarna 14:e november - vi har 4st platser reserverade. Marcus samt Vendela 
kommer sannolikt närvara

3. Ekonomiredovisningen: kassören är frånvarande, enligt förra mötet är detta på gång, vi 
jobbar på tydligheten och gränsdragningmellan styrelse och utskott.

4.  Fotograferingen: kommer färdigställas efter avslutat möte

5. 14 November, sektionens födelsedag 109 år, firas med fika under detta möte, meddelas 
via sektionens kanaler, facebook och instagram under dagen för att sprida information

6. Planer för 110årsdagen nästa år. Jubelår, planer för att fira detta diskuteras. Föreslås en 
kommitté samt spika 14.11 som stor gasque då detta är en lördag. Diskussionen fortsätter 
på megaråd 20.11 så fler har möjlighet att tycka till. Sektionen saknar historia innan 
branden 2011, kolla med tidsskriften Arkitekten om de har historik längre bak om sektionen 
mm. Och sammanställa detta. Vice ordförande föreslår uppdaterad ”Jubileums”-sångbok 
för nästa år.

7. Stipendier och bemärkelser
SNNC - sektionen en plats: Brukar gå till ordförande, både Ordförande och  
viceordförande har redan plats, Mottagningsansvarig föreslås och närvarande 
godkänner.
Excellens stipendiet: resestipendium för en 3-5a, från samhällsbyggnadslänken, 
ska väljas av styrelse samt förra årets styrelse, utan 3-5or, kommer ha ett separat 
möte för detta. Pristagaren måste vara sektionsmedlem. Vi kommer ta emot 
nomineringar för detta, information ska skickas ut till medlemmar.
Kamratstipendiet: 1-3 pers. Från THS (förvaltas av KTH), måste godkännas på 
årsmöte. Friare hur detta ska delas ut. Pristagaren måste vara sektionsmedlem, vi 
tar emot nomineringar för detta och medlemmarna ska få information om detta 
innan.

Planerar för att bestämma Excellence och kamratstipendiet under december för att 
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ha detta avklarat i tid.

 
8. Organisering av poster:

Diskussion gällande posternas innebörd och förslag på hur detta genomförs.

9. Övriga frågar:

Mottagningen och grundutbildningsansvarig? (Malin) har haft möte och diskuterat. Bl.a. 
utnyttjande av lokaler, intagning och fördelning av studieplatser p.g.a. högt antal 
avhoppande av dem som kommit in på betyg. Akademisering av program, uppsatser mm. 
Under programmet och krav på dessa, nivå jämfört med tidigare gymnasial utbildning. 
Saknar diskussion med studenter. A-skolan kommer granskas i kurs 1:3, vi behöver välja 
ut studenter som skall intervjuas gällande detta, gäller studenter i åk 2 som gått kursen 
föregående år, förslagsvis studiorepresentanter och att hitta någon ur varje studio för att få 
en helhetsinblick i hela kursen, Jonathan och Marcus kollar vidare på vilka detta kan vara.

Mötet avslutas 12.56


