ARKITEKTURSEKTIONEN THS
2020-04-01

Styrelsemöte
1 april 2020
Närvarande: Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande),
Pernilla Karlsson (ledamot), Julia Nordlöf (ledamot) samt Cornelia Haag (ledamot).
Ordförande öppnar mötet 12.05
1. Lund skjuter upp banketten till oktober. Betalningen går på årets budget och de som är
anmälda idag är de som får gå, vi ser det som att det är årets styrelse som fått inbjudan
och får möjlighet att gå trots att den blivit uppskjuten.
2. Studienämnden - Det har skapats en facebook-grupp men det har inte hänt så mycket
vilket är ett gott tecken. Det verkar som att skolan lyssnar på elevernas åsikter och att de
förs vidare via studiorepresentanter.
3. Årsmöte/Sektionsmöte - Herman önskar att inte avvakta till höstmötet för att rösta in en
efterföljare. Hur gör vi detta på bästa sätt? Antingen har vi ett Videomöte under våren men
har då inte möjlighet till sluten votering. Om detta inte fungerar kan vi lägga in ett minimöte i början av Augusti. Skjuta upp hållbarhetsnämnden till höstmötet då den
verksamheten inte kommit igång och stadgarna behöver ses över för att skriva in dem.
Markus hör av sig till gamla A-baren och Herman.
4. Skapa sociala möjligheter via sektionen. Vi tror inte att det kommer dyka upp tillräckligt
många för att det ska vara värt de då vi har så pass lågt sektionsengagemang.
5. Jubileumskomiten - Pernilla lägga upp idag, senast imorgon, och sätta slutdatum på
nästa tisdag så att vi kan ta beslut om vilka som är med på onsdag.
6. Miljöpolicy - Motsägelsefullt att de står att man ”inte bör utan ska” följa men i punkterna
så står det ”i största möjliga mån”. Policyn i stort har ett bra innehåll och vi ser att den kan
göra gått men det är lite hårt att skriva att det ska vara på ett specifikt sätt. Vi står helt
bakom policyn men önskar att det står ett ”bör” istället för ett ”ska”. Punkten 7.2, det är
svårt att kräva att det ska finnas en sådan representant och man skulle kunna gå genom
styrelsen och be om att få ut den informationen, de borde inte kunna kräva det.
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