
Verksamhetsberättelse 
för Arkitektursektionen 

Under verksamhetsåret 2019/2020 har Arkitektursektionen haft ett spännande och 
annorlunda år. Året började bra med en produktiv höst där bar och festverksamheten 
skedde i vanlig ordning samt möbelworkshoppen skedde. Under denna period skedde 
även helt nya aktiviteter som sektionens medlemmar kunde ta del av, dessa nya 
aktiviteter var ”Höstgasquen” där Arkitektstudenter från andra arkitektutbildningar 
kom till KTH för att se hur man kalasar samt en sittning på Osqvik under november.  

Våren började bra där sektionen planerade att följa upp sitt goda arbete under hösten 
och stora och populära event som Arkipelagomässan, Valborgspubrundan, Slutfesten 
och Mottagningen planerades. Men så kom något som skulle definiera hela 
verksamhetsåret! ETT ARGT VIRUS, kallat CORONA! 
Detta virus lamslog Sverige, Stockholm, KTH, Arkitektutbildningen och allra mest 
Sektionen! 
På grund utav detta virus så blev nästan hela våren förstörd och inga av de stora 
event som arkitektursektionen är så berömd för blev av. Fokuset under den resterande 
våren som betänkandes kaos, oro och mycket ZOOM blev att försöka rädda det som 
räddas kunde av sektionens event och att hjälpa till i processen att göra A-
utbildningen digital.  
Under våren uppdagades och synliggjordes något som vi länge vetat på sektionen, vi 
må vara bra på fest och skoj men utbildningsbevakning och studiepåverkan måste vi 
bli bättre på! 

En stor ljusglimt under året var hur året slutade, med en mottagning! Att denna blev 
av var mycket uppskattat och viktigt för sektionen då detta visade att sektionen med 
mycket goda resultat kunde verka i denna Corona-värld.  

Utöver allt praktiskt arbete under året har även styrelsen och resterande sektionen 
arbetat hårt för att införa ett nytt ekonomiskt system som är mer robust och 
transparent. Arbetet har varit gediget och innehållet åtskilliga workshopar, möten och 
överläggningar. Stadgeändringen röstades igenom enhälligt på vintermötet och den 
tillhörande policyn på höstmötet. Att detta nya system röstades igenom är en stor 
bedrift för verksamhetsåret då reformerna har diskuterats länge och den är extremt 
nödvändig. Skall sektionen växa och ha miljonomsättning, måste vi ha koll på 
pengarna!     

Verksamhetsårets stora baksida har varit Corona vilket gjort att de stora 
inkomstgivande evenemangen som Arkipelagomässan, Slutfesten, Pubrundorna osv 
blivit inställda vilket gör att årets negativa resultat troligen är det största i sektionens 
110-åriga historia. Men det har också skett mycket gott, vi har arbetat med att 
återsamla våran långa historia som förening, vi har skrivit en ny sångbok och alla 
utskott har jobbat starkt för att behålla och utveckla verksamheten.  

Så med orden ”det kan ju inte gå sämre nästa verksamhetsår” vill 
Arkitektursektionens styrelsen och utskottsordförande tacka för de förtroende vi fått 
och hoppas att nästa styrelse och megaråd gör ett lika eller bättre jobb (speciellt med 
det ekonomiska resultatet)  

 


