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Styrelsemöte 
29 januari 2020 

Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande, mötets 
sekreterare), Martin Labbé (kassör), Julia Nordlöf (ledamot), Malin Åberg Wennerholm 

(proprefekt och grundutbildningsansvarig Arkitekturskolan, gäst)

Ordförande öppnar mötet 12.05

1. Fika och samkväm med styrelsen. Malin Åberg Wennerholm välkomnas till mötet. 

2. Diskussion och information med Malin. 

Skolan har kallat till fikamöte, Footprint, gällande materialanvändning och studieresor. 
Skolan behöver ta ett ansvar och se till helheten. Mötet kommer att hållas av Malin och 
bjuder in samtliga studenter på skolan. Äger rum 13/2 kl 12.15 i sal på entréplan. Malin 
ämnar även hålla ett liknande möte framöver gällande lokalanvändning och pedagogiska 
modeller.

Julia sammanfattar studienämndens mötesdiskussion gällande ovanstående ämnen. 
Hyllorna på ritsal kan förbättras, de är låga idag men kan utnyttjas på höjden. Fler 
allmänna ytor efterfrågas. Studenterna vill samtidigt ha individuella platser. 

Malin och mottagningen bör träffas så snart som möjligt för att bestämma datum och 
utformning av självbyggeriet. 

Mötet tackar Malin för hennes besök och Malin avlägsnar sig.

3. Vintermöte 5/2. Pernilla bör sätta upp affischer så snart som möjligt. Julia och Olle 
ansvarar för val och inköp av mat till mötet, med en budget på 5 000.  
 
Inga motioner har inkommit.

4. Nomineringar till mötet. Sektionen har fått in två nominerade till barmästare. Det saknas 
nominering till styrelseledamot och JML-ansvarig student. Man kan ställa sig upp på mötet 
och nominera sig själv, men då kan inte valberedningen lämna en rekommendation. 

Det har kommit in en nominering till kamratstipendiet, Markus Clasén. Markus Clasén 
lämnar mötet. Mötet beslutar att nominera Markus. 
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Det har kommit in två nomineringar till fanbärare, Julia Nordholm och Markus Clasén. 
Mötet beslutar att nominera Julia till ordinarie fanbärare och Markus till vice fanbärare. 

Markus Clasén kommer tillbaka till mötet.

5. Inkomna mail. Samhällsbyggnad har fått tag på ett kontor på campus och frågar om vi 
vill hyra in oss på 32 kvm för 9 000/månad. Det känns inte aktuellt.  
 
Lokalansvarig på S har även hört av sig gällande miljöpolicy. Vi saknar en sådan, det vore 
nog bra att skapa. Alternativt reformera vårt policy-system.  
 
Det har kommit in mail gällande jubiléumet, det är roligt. 

 
Ordförande avslutar mötet 12.58. 


