ARKITEKTURSEKTIONEN THS
9-12-20

Megarådsmöte
9 December 2020
Plats: Zoom
Fika: Lussebulle
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), Gustaf Delebeck (A-baren)

Mötet öppnar 12.06
1 Verksamhetsplanen
Eftersom få är här så kommer vi diskutera mottagningens. Mottagningen från THS sida är att
alla elever ska få samma grundläggande introduktion. Som läget är nu så satsar vi på en fysisk
mottagning med restriktioner. Det är jättebra att vi tar med mycket men det kan ju ändras och
det är möjligt att vi inte kan följa verksamhetsplaneringen.
Ingen har några frågor och megarådet röstar igenom verksamhetsplanen för mottagningen.
●

Studienämndens verksamhetsplan ser bra ut. Ska hitta ett nytt system för att kunna
hitta medlemmar.
Megarådet röstar igenom studienämndens verksamhetsplan.

●

A-barens verksamhetsplan.
Det är bra om man kan ha överlämningen på våren även om september också går bra.
För att ändra det måste det dock skrivas en motion.
Oklarheter i formulering om THS direktiv.
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Det vore en fördel att ha möten ett par gånger i vår konstateras. “Vi har dock en
facebookgrupp under verksamhetsåren som används som kontaktpool” - Gustaf
Delebeck
Mötet godkänner A-barens verksamhetsplan men de får ändra biten med THS i sin policy.
●

Verksamhetplanen för Eventutskottet. Event vill dela upp sin verksamhet i två. Vilket
innebär att det snarare finns två olika grupper. En för fest och en för just event. Då
andas utskottet där de som söker kan välja vad de vill göra.
Mötet antar verksamhetsplanen för Eventutskottet

●

Festeriets verksamhetsplan. Byte av fest och stad-utbildningen i tesen samt lägga till
skylt som mål. Festeriet ska också fundera på om de vill lägga till några interna
aktiviteter i dokumentet till våren. Dock valfritt.

Mötet antar verksamhetsplanen för festeriet.
●

Styrelsens verksamhetsplan.
Mötet röstar igenom styrelsens verksamhetsplan

●

Sektionens verksamhetsplan
Den handlar om att kalla till megaråd och långsiktig plan för sektionen.
Mötet röstar igenom verksamhetsplanen för Sektionen.

Arkipelago är inte med. Vi väntar därför med deras. Möjligen tar vi detta vid nästa termin och
inleder med ett megaråd.
2 Styrelsen skickar månadsmail. Vi ska skicka mailet till alla i megarådet först så kan de
komma med åsikter. Om man annars har önskemål så skicka in åsikter till valfri
styrelsemedlem.

3 Plattform för kommunikation. Julia presenterar. “Det har kommit åsikter om hur vi ska ha
kommunikationen via studienämndsmötet. Vi slutate i att folk kanske inte vågar prata utan
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hellre skriver. Facebookgrupperna används inte för att yngre inte har det och de skapade bara
fb för att mottagningen ville det. Alternativet är att vi kan använda slack. Det är också bra om
man kan integrera detta som en plattform som växer. Man kan vara anonym och prata med
alla. Studienämnden skulle vilja försöka skapa en digital plattform.” Julia d.y.
“Jag tror att det är en omställning som kan vara svår att fixa men vore absolut bra. Vi får lägga
tid på det och man måste lägga en grund, annars kan det bli rörigt”. - Cornelia.
Det råder delade meningar dock mellan alla utskott. Vi får ta upp detta igen
Mötet avslutas 12.45
Vendela önskar god jul

