ARKITEKTURSEKTIONEN THS
25-11-20

Styrelseråd
25 November 2020
Plats: Zoom
Fika: Sen frukost hos Julia d.ä
Närvarande: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Pernilla
Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas)
Närvarande via Zoom:
Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare)
Mötes öppnas 11.36
Anastasia från ljusdesign kommer att besöka oss idag. Hon kommer 12.15
1. Check-in från senaste mötet.
Emilia har varit hos läkaren och köpt en jättestor julstjärna. Hon tog också emot stolar som hon
beställde i september! Bra vecka.
Julle har fått sitt 5:te syskonbarn. Hittade champinjoner. Julia har haft studienämndsmöte, det
gick bra, mycket åsikter. Ett till möte ska planeras in snart. Också möte med JML,
hållbarhetsansvarig samt med Erik och Malin. Möte igen efter jul.
Smulan har haft mycket i skolan. Annars är allt bra.
Gottfrid, mycket plugg och var på skyddsombudsrådet i måndags.
Agnes, mycket i skolan. Jobbat mycket. Har kollat på tygkassar.
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Vendela jobbar och via ordföranderollen är det mycket som sker på slack. Där fick vendela
reda på att en skola har fått ökat bidrag. Det är möjligt att det kan ske något positivt för
ABE-skolan också.
Julia d.ä, Vendela och Robbin var på råd om restaurang på Nymble. Givande och trevligt.
3. Julia presenterar ideér från studienämndsmötet. Julia tog upp frågan om att ha möten på
slack för eleverna på skolan. Det kom dock fram att ha en alternativ plattform istället för
facebook vore bättre. Många yngre använder inte det och känns en aning obekvämt. De vill att
vi ska skapa en slack-kommunikationsgrupp med fråga svar som alla kan gå med i. Ett lättare
sätt att kommunicera då slack är KTHs officiella kanal.
Det kommer vara lättare att kunna nå ut till sina klasskamrater på ett enda forum.
Vi måste nog förbereda noggrant vad för bryggor vi använder då detta är rätt stort. Vi måste
därför ha all utskotten och studienämnden med på detta. Då kan man förankra det i bl.a.
Mottagningen och utskotten m.fl. Även om man kanske inte vill göra något officiellt så kan det
resultera i att facebookgruppen går i graven. Utöka användningen av hemsidan?
Vi bordlägger detta till senare.
3. Anastasia hälsar på, hon är nyfiken på att sitta i programrådet. Styrelsen presenterar sig.
Programmet handlar om belysning utomhus, inomhus. Det är få som pluggar detta program,
run 16 pers.
Det är inte så många kurser som är fokuserade på belysning i europa men ett till i Sverige,
dock mer tekniskt. Här är det mer praktiskt och teori-inriktat. Programmet startade på
1990-talet. De sitter i A-skolan på måndagar. “Det är jättekul att du vill vara med och påverka
vår utbildning. Vi tycker att det vore väldigt roligt att ha med dig och i detta.” - Vendela
Julia har en sammankopplande roll och representanter i alla årskurser för att hålla koll på hur
det ser ut på skolan. Det vore jättebra om Julia och Anastasia har kontakt med varandra och
rapporterar till julia om det uppstår problem eller vad som fungerar bra.
Anastasia blir vald av styrelsen :)
Beslut om slack, vi tar upp det på nästa megarådet den 9:de December
4. Julkort!
Brukar skickas till andra styrelser m.fl. Robbin ska rita ett julkort att skicka och alla får
skicka bilder på sig själva till Robbin som material. Tema glöggverkstad. Klart till Lucia.
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5. Inbjudan till energi och miljö, inbjudan till den 11 juni
Övrigt: gottfrid, skyddsombudsrådet. Uppförandepolicy och sektionskultur. De vill att det ska
spridas över kth likt en norm.
Tygkasse, megaronen, designtävling, det är bra om folk ser att vi går på A-skolan.
12.58 mötet avslutas.

