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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 12.05
1. Genomgång av ledamötes arbete.
Pernilla har lagt ut info angående inställda SM.
Julia har möte med Erik imorgon, De ska prata om hur det går, hur posten ser ut, och
hur de ska ha kontakt framöver.
Martin tar det mest lugnt det händer inget speciellt. ”jäklar vilken snygg vägg” - Marcus
ang. Martins bakgrund av hans mammas fjärils-vägg
Vendela har varit på vice-råd och hör hur de andra håller i SM, hon kommer också gå
på någons SM för att vara förberedd om sektionsmedlemar överklagar vårt beslut att
ställa in SM.
Marcus jobbar på mot skolan för att se hur de tänker framöver.
2. Något att ta upp till skolans ledningsgrupp. Har inget speciellt utom det vi redan har
sagt.
3. Plan för styrelsearbete. Arbeta med ekonomisk policy.
4. Arbete med ekonomisk policy. Martin, Vendela och Marcus sätter ihop en grund som
sedan skickas ut till resten av ekonomisk-policy-gruppen. Efter det planerar vi in ett möte
med alla i ekonomisk-policy-gruppen och diskuterar och gör ändringar i dokumentet.
5. Arbetet med Jubileumet. Fortfarande ingen med som har ansökt. Vi lägger ut det en
gång till och hoppas att någon eller några ansöker, nästa vecka tar vi tag i detta på riktigt.
Vi har fått in väldigt mycket historiskt material vilket är väldigt roligt.
6. Bemärkelsekomitens anslag. Vi anser att detta är en investering vi vill göra då styrelsen
knappt har spenderat några pengar och trots rådande situation med Corona så är det
fortfarande många som är engagerade i sektionsarbetet och varit det under hösten och
innan allt blev digitalt.
7. Poloförsälljning från mottagningen till styrelsen. Styrelsen köper dem från mottagningen
för 5800kr enligt utsatt budget. Martin för över detta till mottagning.
8. Övrigt. Mail från Rouge i Umeå, Pernilla svarar på mailet och säger tack för mailet med
att är lite långt för ett samarbete, vi misstänker att ni mailat fel och menade att maila till
Umeås arkitektursektion.

ARKITEKTURSEKTIONEN THS
2020-22-04

Ordförande avslutar mötet 12.56

