ARKITEKTURSEKTIONEN THS
20-10-05

Megaråd/Budgetmöte
5 oktober 2020
Plats: Radiorummet, Nymble
Fika:
Närvarande: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande,
sekreterare idag), Pernilla Karlsson (Kassör)
Oscar Lindner (A-baren), Gustaf Delebeck (A-baren), Cornelia Haag
(Mottagningsansvarig), Niklas Malmrot (Festeriet), Lukas Lindell Welander, Elin
Tystrand (Representant för Event)
Närvarande via Zoom: Olle Björkebaum (Arkipelago)Carolina Tideman (Event, med på
Zoom under vissa delar av mötet)

Mötet öppnas 17.15
Genomgång av utskottens budgetar
1 Arkipelago
Dragit ner till existensminimum med verksamhetens omsättning, i och med Corona.
Största utgift: möbelworkshop 80 000 förra året, i år budgeterat 18 000.
Diskuterar att de inkomstbärande utskotten nog borde räkna med ett liknande
procentuellt överskott. Därav finns det en anledning att Arkipelago borde höja sin
procentsats för att likna barernas.
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Diskuterar om fler idéer för inkomster. Exempelvis jobbannonser för studenter på
sociala medier och hemsidan, samt föreläsningar av företag.
En idé är att kolla med motsvarigheten hos Samhällsbyggnad som omsätter mycket
pengar och därför ka ha många bra idéer.

2 A-baren
Sektionsbidrag lagt på differensen istället.
Något har blivit fel med den som är inlagd just nu. Ser till att ändra det. Pernilla kollar
upp och återkommer senare under mötet.
Finns en poäng att A-baren kan lägga mer pengar på interna aktiviteter. De ska titta
över sin budget igen. A-baren ska öka sin budget för interna aktiviteter, vilket de andra
håller med om är en bra idé.

3 Festeriet
I den ursprungliga budgeten låg buffert och skylt som en punkt. Den delas på den
vilket medför skylt 8 000, resterande buffert.
Festeriet räknar på att inkomsterna från barerna är lägre än tidigare år.
Tänker sig att kunna hålla barer i Byggeriet först efter nyår ungefär, och därefter varje
vecka.
Frågan om tröjor diskuteras, vilket är ca 30 st., hälften tjocktröjor och hälften T-shirts,
baserade på tidigare år. Antalet baserat på hur många de förväntar sig vara. Förslag se
om man hittar ett billigare alternativ. Anledningen att de som går på puben ska se vilka
som jobbar under kvällen. Tankar om att beställa ett färre antal för att få ner
kostnaderna.
Skylt finns inte i nuläget då sektionslokalen inte syns så bra. Något som görs
tillsammans med Ingenjörssektionen bygg.
Festeriet säger att de själva räknat eller tänkt fel, så gör om lite detaljer i budgeten.
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4 Mottagningen
Cornelia beskriver bidraget mottagningen får från KTH för att hålla en mottagning.
Mottagningen har budgeterat mellan årets och förra årets resultat.
Barförsäljningen under mottagningen låg på grund av att det rest 2020. Det är en utgift
som skedde förra året som inte vi än fått fakturor från. Lukas har kollat och sett till att
det ska bokföras på förra året. Därför tas den ut ur årets budget.

5 Event
Pernilla hjälpt med att lägga deras budget då event inte kunnat. Skulle vilja öka
budgeten för interna aktiviteter, vilket de andra håller med om är en bra idé. Utgifterna
för det kommer från en ökad biljettintäkt.

6 Styrelsen
Summorna har inte direkt korrelation med differensen. Diskussion om kostnaden för
mat till sektionsmöten. Jobba med att minska svinnet. Gör stor skillnad att bjuda på
mat eller inte. För att orka sitta många timmar på ett möte är det av stor vikt att kunna
få mat under tiden. Vissa har åsikter om fika eventuellt vore tillräckligt. Det är till för alla
sektionens medlemmar.
Styrelsen sänker sin utgift för representation.

7 Allmänna kommentarer
Poängterar att barerna inte behöver skriva en detaljerad beskrivning av
barernas/pubarnas inkomster, men att det är värt att detaljera i redovisningen i
efterhand. Rättvis fördelning av interna aktiviteter. Det är viktigt att vi belönar de
engagerade studenter i sektionen.
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Diskussion angående den ekonomiska policyn och sektionens kostnadsbärande
utskott. Tar upp möjligheten till förändringar i budgeten under året, där nästa tillfälle
efter budget-SM är i februari som nästa SM hålls och en budgetändring kan
genomföras.
Diskussion om hur vi lockar fler medlemmar och inte skapa en situation där samma
personer sitter på flera poster.
Vi tar upp vikten av att hålla nere utgifterna under året vilket vi alla håller med om. Att
man inte behöver göra av med hela summan på en budgetpost. Intressant att se hur
stor del av utgifterna respektive inkomsterna i sektionens budget kommer nära i tid.
Kassören håller koll på sektionens budget som helhet och kommer ha ekonomiska råd
löpande under året med utskotten.

8 Framåt
Sektions budget som helhet ska publiceras på torsdag så för att Pernilla ska kunna
sammanställa den behöver varje utskott skicka in en reviderad budget senast torsdag
8.00. Varje del av budgeten kollas igenom igen för att minimera utgifterna.
Kör ett eget möte där vi diskuterar förrådsfrågan och går runt och tittar på alla sektions
förråd. Tittar även på vad som går att bygga själv istället för att köpa.
Hela sektionen bör vara med och ha åsikter om att köpa in ett förråd av overaller.
Därför en bra punkt att ta upp på budgetmötet.

Mötet avslutas 19.40

