ARKITEKTURSEKTIONEN THS
20-10-21

Styrelseråd
21 oktober 2020
Plats: Muten, Nyble (längst in i Gröten)
Fika: Mandelkrans med kardemumma
Närvarande: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande),
Pernilla Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post),
Robbin Modigh (Sekreterare)
Närvarande via Zoom: Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör)
Ordförande sen. Ordförande öppnar mötet kl. 11.42
1 Hur kan vi inkludera sektionen och våra medlemmar än mer utan att det ska bli
studentikost. Vi diskuterar trevliga verktyg för än mer enhetlighet i sektionen. Ideér:
Frågesport/kahoot/pubquiz.
Vi faller också in på hur Budgetmötet veckan innan gått. Alla instämde om att det var
gemytligt och väldigt givande. Bra att det blev diskussion och att vi alla kunde tala
öppet om eventuella frågor. Kommer bli ett bra år.
Återigen, även om det inte är Megaråd så är alla välkomna på Styrelseråden! Det är
öppet för medlemmarna och styrelsen blir glad om fler vill närvara. Nästa Megaråd är
den 28/10-2020 kl. 12.00.
2 Vilken information skickas på slack och facebook? Sådant som är informellt och
”icke informativt” kommer att ske på facebook eller andra “mindre seriösa” kanaler.
Det mer formella och administrativa m.m bör enbart hamna på slack.
”Du ska inte behöva scrolla förbi 10-fyllebilder för att hitta det du letar efter” – Pernilla.
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3 Verksamhetsplan 20/21
En plan för året om vad vi vill göra ska utformas. Alla utskotten kommer att få göra en
egen. Vendela visar hur den såg ut förra året. Förra året var det primära målet
inkludering. Stärka bandet mellan medlemmarna och råden för att få ökad aktivitet.
Föda ett intresse för de olika utskotten.
Månadsbrev? Skicka ett mail till alla medlemmar för att ge alla medlemmar en liten bild
av vad styrelsen har gjort och vad som kommer att hända. Trevlig hälsning från oss
och effektivt för inkludering.
Vi beslutar att bokar in ett extrainsatt möte för att diskutera verksamhetsplanen.
Onsdagen 28/10-2020, före Megarådet 08.00.
4 Vi diskuterar vad för verktyg styrelsen besitter om incidenter som inkluderar
oanständigt beteende förekommer under våra event.
5 Osqvik – styrelsen spånar på gyckel till Osqvik. Hur kan vi representera oss på ett
trevligt sätt när alla är där?
6 Övriga frågor.
Inkludera de medlemmar som inte fått en plats i de olika utskotten. Bejaka
initiativtagande genom att delegera uppgifter till medlemmar som har ambitionen att
hjälpa till.

Ordförande avslutar mötet kl. 13.13

