ARKITEKTURSEKTIONEN THS
2020-03-25

Styrelsemöte
25 mars 2020
Närvarande: Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande),
Martin Labbé (kassör), Pernilla Karlsson (ledamot), Julia Nordlöf (ledamot) samt Cornelia
Haag (ledamot).
Ordförande öppnar mötet 12.10
1. Kaffet är kallt, slut alt. icke-beffinande. Ordförande uppmanar oss alla att fixa fika till
nästa möte, han tycker det är skam att ingen annan har varken kaffe eller fika. Resterande
herrar verkar inte dyka upp.
2. Ordförande nominerar Julia till student-representant för arkitektprovet, mötets mening är
att godkänna nomineringen
3. Lund avvaktar med sin sittning. De arbetar just nu för att den ska bli av men vi kommer
inte få betalinformation för ens de tar en slutgiltigt beslut att det blir av och släpper biljetter
frö sina egna.
4. Jubileumskommiten, Pernilla tar fram ett formulär och lägger ut så folk kan anmäla sig
så vi kan påbörja med jubileums-arbetet. Uppmana de ansökande att skriva lite längre om
vilka de är, varför de vill vara med och vad de vill göra. Försöker att få ut detta idag, senast
imorgon så vi kan bestämma vilka som är med under nästa möte.
5. Vad vi har hört finns det inga ingående fakturor från respektive utskott. Pernilla hör med
skolan om att få access för att komma åt postlådan. Just nu är det bara slutfesten som
ligger i planeringsfasen, inget annat finns planerat för detta detta år.
6. Nästa SM? Hur tänker vi att det ska hållas? Höra av sig till Arkipelago och se om de vill/
behöver rösta in en ny ordförande i Maj. Det är en utmaning att få ihop ett digitalt-möte och
ett fysiskt möte är idag inte ett alternativ. Det är egentligen bara Arkipelago och
hållbarhetsnämnden som ska beslutas om så att det skulle kunna skjutas upp till höstens
möte om mötet i maj inte blir av.
7. JML och Hållbarhetsansvariga, har inte fått tillgång till mail och sektions-driven än,
Pernilla hör av sig och fixar det.
8. Ekonomi. Verksamheten står still för närvarande så det händer inte så mycket med
ekonomin. Martin har fått in någon enstaka faktura annars händer det inte så mycket.
Ordförande avslutar mötet 13.01

