ARKITEKTURSEKTIONEN THS
20-10-01

Styrelseråd
1 oktober 2020
Plats: Sektionsrummet, Nymble.
Fika:
Närvarande: Vendela Folke (Ordförande), Pernilla Karlsson (Kassör), Agnes Kalén
Trädgårdh (Ettans post), Gottfrid Björk (Ledamot)
Närvarande via Zoom: Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande - idag sekreterare),
Julia Nordlöf/Julia d.y (Ledamot), Emilia Eckerlid (Ledamot), Robbin Modigh (Ledamot)
Mötet startar 12.05.
1 Ordförande betonar vikten av att komma i tid, dock är hon själv lite sen. Hör av er ifall
ni blir sena. Meddela senast 10.00 ifall ni är med digitalt eller ifall ni inte alls kommer.
2 Onsdag lunch kör vi möten varje vecka. Ett förslag kom upp att eventuellt börja redan
vid 11.30. Vi bestämmer att vi satsar på att dra igång vid 11.30 och avsluta vid 13.00
men utvärderar det allt eftersom och är öppna för förändringar.
Lokalfrågan: Muten är en liten lokal i Nymble som vi skulle kunna hålla styrelsemöten i.
Kan försöka boka musikrummet eller något av de andra rummen ibland, speciellt till
Megaråden. Kommer någon på en bättre lokal är det bara att säga till.
Var tredje möte kör vi Megaråd.
3 Kort lektion i sektionens anatomi. Vendela förklarar hur styrelsen fungerar.
Vendela beskriver THS. Det 21 sektioner (20 sektioner + fria sektionen). Sektionsmötet
är vår sektions högsta organ. Styrelsen ska utföra sektionsmötets vilja. Styrelsen
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består av presidiet och ledamöter. Presidiet består av ordförande, kassör och vice
ordförande.
Megarådet består av styrelsen och utskottsansvariga. Utskott, nämnder och
kommittéer är den operativa delar i sektionen. Nämnder: består år efter år. Kommittéer
existerar för en kortare period. Nämnder och kommittéer ligger under styrelsen och
kommunicerar med styrelsen via PAS.
Benämningar och förkortningar: Sektionsmöte: SM. Styrelseråd: SR. Megaråd: MR
Styrelseråden är öppna för alla. Bara styrelsemedlemmar har rösträtt. Styrelsen kan
godkänna yttranderätt för icke styrelsemedlemmar.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, kommunikatör,
ettans post, LAS (lokalansvarig student), PAS/SNO (programansvarig
student/studienämndens ordförande – välj vilket namn som används). Därtill finns
rustmästeriet, idrott/friskvård (inte obligatoriskt att ha), fikaansvarig och
bemärkelsekommitén (som borde vara en nämnd).
4 Extrapunkt:
Representation: förmån för styrelsen. En del av uppgifterna för presidiet.
Vi har blivit inbjudna till Kemis n0llegasque. Kostnad 650 kr.
5 Utdelning av ansvarsområden:
PAS: Julia Nordlöf
Sekreterare: Robbin Modigh
LAS: Gottfrid Björk
Kommunikatör: Emilia Eckerlid
Bemärkelsekommitén: Gottfrid Björk, Vendela Folke och Agnes Kalén Trädgårdh från
styrelsen. Även Markus Clasén är med i bemärkelsekommittén. Vi tillsätter Gottfrid som
bemärkelsekommitténs ordförande.
Fika-ansvarig: Julia Nordholm
Rustmästeriet: Agnes Kalén Trädgårdh
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6 Slack och mailadministration
Slack: intern kommunikation, mer seriös än Messenger. Skicka din mail till Vendela.
Varje post har en egen mail. Fortsätter diskutera denna punkt nästa möte.
Nästa styrelseråd onsdag 7/10 11.30 i Muten.
Nästa Megaråd torsdag 8/10 12.00.
Mötet avslutas 13.18.

