ARKITEKTURSEKTIONEN THS
18-11-20

Megarådsmöte
18 November 2020
Plats: Zoom
Fika: köttbullar, scrambled eggs
Närvarande via Zoom: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande),
Gottfrid Björk (Las), Cornelia Haag, Niklas Malmrot, Carolina Tideman.
Lukas Lindell Welander, Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post), Emilia Eckerlid (Kommunikatör),
Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Robbin Modigh (Sekreterare).

Fika samkväm
Cornelia har tagit ned julsaker. Julia har slagit in julklappar och det råder konsensus om att
man kan fira jul redan nu.
Mötet öppnar 12.05
Vi har med oss Arman idag. Han är från årskurs 1 och har lasagne till lunch.
Arman får yttranderätt på mötet
2. Förrådsgenomgång
Vi skulle haft det förra veckan men det blev inte gjort. Julia har tittat på olika inköpsställen
emballage osv. Pga. covid så tar vi det i vår/obestämd tid.
3 Corona. Förslag till pm med riktlinjer
Det är bra om vi som sektion har gemensamma förhållningsregler till corona och gå ut med hur
vi arbetar. Styrelsen har tagit fram ett förslag.
Julia den.ä visar riktlinjerna. Alla får läsa själva.
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Det kommer att hamna på webbsidan och på driven.
Öppen diskussion, känns det rimligt?
“Hur länge kommer detta att gälla?” “Det kommer att ligga så länge riktlinjerna är som de är
och uppdateras i linje med rekommendationer, dock senast 2021-01-18. Vilket vore bra att
nämna.
Vi ska inte ha några fysiksa eveneman i nuläget.” - Vendela
Det är skillnad på att ses två bara för att ses än att ses hela utskottet som grupp. Fysiska
möten avråds från.
Det är oklart hur det dock kan vara ok att ses ett par och ha möte till skillnad från interna
evenemang. Man ska inte aktivt styra upp att ses fysiskt utan det ska vara digitalt, sen får man
sitta var man vill. Undvik dock att sitta på ställen som utgör fler än 8 pers.
En del säger upp deltagande på event precis innan bara för att de kan använda sig av covid
som bortförklaring. Det har använts som loophole. Frågan är om man ska ha en slags
handpenning på 25% och om man inte kan delta. Innan har man haft möjlighet att anmäla sig
till sista dagen. Däremot kan man inte hålla evenemang så det är inte relevant för tillfället men
när restriktionerna väl släpper så kan man gå efter detta. Vi lägger till att det inte behöver
betyda att eventuell avgift inte måste återbetalas.
Förändringar av dokumentet läggs i driven och ett meddelande skickas till megarådet om
eventuell förändring sker. Vi kan också ta upp detta på megarådet om det ska ske någon form
av diskussion eller liknande
Megarådet godkänner detta.
4 Val av ansvarig för ekonomiskt ansvarig under mottagningen.
Arman står som kandidat för ekonomiskt ansvarig. Han är en kandidat från ettan och verkar
vara en väldigt passande för rollen. Han kommer att få en massa stöd om frågor skulle uppstå,
Det ligger i megarådets mening att välja Arman som ekonomiskt ansvarig :)
5 Verksamhetsplan
Vi ska gå igenom det och lägga upp det på hemsidan
Festeriet: Ser bra ut, lägger till att de vill försöka ha en skylt som mål.
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Vi behöver mer tid till detta så vi lägger upp alla verksamhetsplaner på slack och diskuterar den
9 december. Viktigt dock att alla läser detta innan så vi inte behöver göra det då.
6 Vi har svårt att nå ut till medlemmarna så vi skickar ut ett månadsmail en gång i månaden och
berättar lite om vad som händer och covidrestriktionerna. Samt presenterade styrelsen
och i månadsmailet i december kommer vi presentera utskotten och ma med de ansvariga från
utskotten så kanske förståelsen ökar lite smått.
Vill utskotten bli presenterade? Känns det bra eller onödigt?
Helt ok. Vore roligt om man kan lägga upp lite om utskotten på de olika kanalerna, det tycker
alla låter bra. Exempelvis instagram.
●

Övrigt. Eftersom att vi hade lite julkänsla så nämner Robbin att lars lerin blir årets julvärd

Mötet avslutas 13.01

