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Styrelseråd
4 November 2020
Närvarande via zoom: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande),
Pernilla Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid
(Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare)

Bra att alla är i zoom och inte i skolan
Mötet öppnas 11.32

1 Rapport från pas. Julia har haft möte med skolan. Förra veckan pratade de om problemen
och tanken var att denna vecka blicka framåt och se hur studierna skulle kunna lösas. Tyvärr
blev skolan extra nedstängd efter förra mötet och det läggs på is. De var åtminstone positiva
tröga när det kom till att lösa problemen. Det känner sig attackerade och tycker att de har gjort
en bra plan. Ett möte ska ske nästa vecka också för att jobba vidare ändå.
På mötet diskuterades det om att ha ett digitalt bokningssystem. Det skulle innebära att man
kan ha runt 50 personer som kan komma in till skolan.
Enkäten om studiesituationen som skickades ut resulterade i ca. 180 svar var av 80 st skriftliga.
Enkäten visades för skolan. Den presenterades och mailades i förrgår så att skolan skulle
kunna ta del av den i förväg. De verkade inte ha läst igenom jättemycket.
2 Verksamhetsplan 20/21
Det vore fantastiskt om vi kunde skriva klart det och jobba tillsammans med
verksamhetsplanen. En egen verksamhetsplan för studienämnden är bra. Förslagsvis som mål.
Ett bättre system för att söka medlemmar.

ARKITEKTURSEKTIONEN THS
4-11-20

3 Las har har ett par punkter. Önskemål om att öka kommunikationen i våra digitala kanaler,
upprätthålla fikatraditionen, hitta en lokal för styrelsen/skaffa ett styrelserum. Gottfrid är på det.
4 Månadsmail. Robbin, Emilia, Vendela och Agnes är jättetaggade på att skriva månadsmail. Vi
bokar in fredag förmiddag runt kl. 08.00.
5 Friskvårdsbidrag. Utreda hur vi får ut friskvårdsbidraget. Vad innebär det och hur går man
tillväga? Robbin tar på sig det. Robbin kommer att skriva till THS och få fram lite info om hur vi
kan ta del av det.
6 Uppdatera våra policys. Vi kommer att jobba med detta hela året och behöver inte att
fastslås nu.
Vi skriver klart sektionens och styrelsens verksamhetsplan nästa vecka och om vi ej blir klara
så bokar vi in ett extra möte.

7 Övrigt:
●

Coronastrategi för sektionen policy. Vi vill ha en policy för hur vi förhåller oss till corona
och visa att vi tar ansvar. Till nästa styrelseråd läser vi olika policys så att vi kan sätta
ihop en egen.

●

Open house stockholm, Vendela sitter i styrelsen och nästa vecka kommer de att hålla
ett event. Tanken är man ska kunna komma och få en guidad tur. De söker volontärer
och letar efter studenter som kan hjälpa till. Styrelsen sa att det kan vara roligt om vi
istället lägger ut det till alla studenter. Emilia tar på sig det.

●

Samkväm med styrelsen den 10e November är innan coronarestriktionerna hävs. Vii
skjuter på det till senare.

●

Jubileumssittning den 24 november, precis efter restriktionerna ska ha släppt. Blir de
förlängda så skjuter vi fram det, blir de inte förlängda så kör vi.

●
●
●

Festeriet har pub den 25:e. Förrådsgenomgången skjuts också pga. covid.
Punschverkstad med snussmak?” - Agnes. Robbin tyckte det lät bra men resten av
styrelsen gav inga stående ovationer.
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Mötet avslutat 13.02

