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Megarådsmöte 
26 februari 2020 

Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande, mötets 
sekreterare), Martin Labbé (kassör), Oscar Lindner (barmästare), Gustaf Delebeck 
(barmästare), Maja Hultqvist (klubbmästare), Stina Freland (klubbmästare), Julia 

Nordholm (mottagningsansvarig), Herman Leastander (ordförande Arkipelago), Pernilla 
Karlsson (ledamot), Julia Nordlöf (ledamot), Cornelia Haag (ledamot) samt Olle 

Björkebaum (ledamot)

Ordförande öppnar mötet 12.00

1. Det finns fika. Någon typ av bulltårta. Köpt på Spånga bageri. Ordf har varit på 
studiebesök i Spånga.

2. Informationsrunda på mötet. 

Ordf och ordf ska träffa en gammal sektionsordförande, -67.

Mottagningen är i full rulle med planering och kontakt med andra sektioner.

Event har firat alla hjärtans dag.

PAS har varit på utbildningsråd och skolråd. Tänker ha möte nästa vecka. Var på JML-
möte som stand in för JML-ansvarig. 

Kassör rapporterar att sektionens ekonomi går bra.

Festeriet har haft pubar och en kick-off ihop med flyg. Även en intern drinkprovning. Har 
mello-pub på fredag (woho!). VPR i fokus.

A-baren har haft möte med Malin, grundutbildningsansvarig. Hon ska ha ett event med alla 
lärare den 31/3 och önskar att baren håller öppet då, en tisdag. 

Arkipelago har förberett inför mässan och en kurs i archicad som kommer äga rum precis 
före påsk.

Ordförande har fått in mycket information från gamla sektionsaktiva, går igenom och läser 
nördiga saker om sektionens historia.

3. Framtagande av ekonomisk policy
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Iom vintermötet har stadgarna förändrats. Dew har ändrats på en gång då propositionen 
fick mer än 2/3 stöd bland deltagande medlemmar. Förändringarna kommer träda i kraft 
först till nästa verksamhetsår gällande lejonparten, de ekonomiska förändringarna. 

De ekonomiska förändringarna innebär att vi skulle behöva en tydlig ekonomisk policy. Hur 
man gör och följer budget. 

Ordförande föreslår att en kommitté skapas för att arbeta fram en ekonomisk policy där de 
som är intresserade kan sitta med och utforma riktlinjer. Mötet tycker att det är en bra ide. 

Ordförande kommer att lägga ut intresseförfrågan gällande detta i slack. Utskotten kan 
välja att skicka en medlem som inte är utskottsordförande. Deltagande i kommittéen är 
självklart helt frivilligt.

4. Hållbarhet och bruk av lokalerna. 

Frågan har lyfts på skolan. Hur vill megarådet se på sektionens roll i detta?

Pernilla nämner att detta rör studielivet på A-skolan och därför är aktuellt för oss.

Footprint är en ny studentformation som skulle kunna bli en del av sektionen. Mötet är 
positivt inställd till denna idé, förutsatt att Footprint är intresserade givetvis. 

En upptagning av organisationen skulle vara gynnsamt för såväl Footprint, som får tillgång 
till en stabil organisation med orgnummer, förråd och stöd, som sektionen, som då kan 
höja dessa frågor och bredda dem bland utskotten.

Ordf och vordf stämmer möte med Footprint och Footprint bjuds in till nästa megaråd. 

Diskussion kring att inte ha fasta platser. Förslag ta fram enkät som är öppen för alla att 
fylla i, både digitalt och stå med kaffebord i Amöban. Inte byta kanal utan använda flera. 
Stor poster som visar vad fur frågor som är aktuella.

5. Orättvist bidrag från ABE-skolan. 

THS har gjort utredning hur mycket bidrag respektive sektion får och A får ganska lite. Vi 
får väldigt lite pengar i jämförelse med andra, exempelvis jämfört med samhällsbyggnad 
som ligger under samma skola. Det enda vi får är 25 000 för mottagningen. (De har(/vill 
dra in pengarna till slutfesten). Hur ska vi förhålla oss till det? 
Föreläsare som vi behövt tacka nej till på grund av för lite 
THS är inte helt för att stötta oss i detta då de försöker göra en större förändring. 
Internationella: 6 kr/nyantagen
A: 200/nyantagen
I: 1 100 kr/ nyantagen

6. Val av ekonomiskt ansvarig för A-baren
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De nykläckta barmästare kör sten-sax-påse. Det blir oavgjort, sedan oavgjort, sedan 
vinner Oscar. 

Mötet väljer Gustaf Delebeck till ekonomiskt ansvarig för A-baren. 

7. Jubileet Arkitektursektionen 110 år. Styrelsen föreslår att det tillsätts en kommitté som 
uppmärksammar året. 

8. Komiskt nog firar vi 110 år samtidigt som A-sek vid Lund firar 55 år. De kommer fira 
detta genom en finsittning den 2a maj på Grand Hotel i Lund. Det vore kul att skicka en så 
stor delegation som möjligt. 

9. CL-sektionens styrelse har föreslagit en samarbetsmiddag. Mötet är positivt inställt. 
Mötet föreslår senast 24/3, då det efter detta infaller Arkipelagomässa, studieresor, 
påsklov och andra skojigheter.

10. KTH innovation har mejlat och öppnat upp för samarbete.

 
Ordförande avslutar mötet 12.52


