ARKITEKTURSEKTIONEN THS
10-2-21

Megarådsmöte
10 Februari 2021
Plats: Zoom
Fika:
Närvarande: Vendela Folke (Ordförande), Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Gottfrid
Björk (Las), Cornelia Haag, Niklas Malmrot, Carolina Tideman, Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans
post), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Robbin Modigh
(Sekreterare), Gustaf Delebeck (A-baren), Olle Baum (Arkipelago), Pernilla Karlsson (Kassör)
Ordförande öppnar mötet 12.06 och hälsar alla välkomna.
1 Fika samkväm
2 Vintermötet
Peppa folk att komma, man får som sagt en Karma-kod vid deltagande.
Kommer finnas en uppdatering på policys. Barmästare, JML och hållbarhetsansvarig. Ingen
kandidat på JML.
Johanna kommer att prata om Excellens-Stipendiet under vintermötet.
Vendela kommer att vara mötesordförande. Robbin för protokoll.
Vi har Vårmötet senare i maj. Vi kommer antagligen att behöva revidera en budgetändring tills
då.
Bidraget från ABE kommer också att ändras framöver.
Se över om vi ska ändra policys för mottagningen och mer flexibel ekonomi.
Vi öppnar Zoom-rummet 17.00
3 Städning av bygget.
Styrelsens har tackat ja till att KTH kommer och städar varannan dag under covid-19. Det är
dessutom helt gratis.
Vi har access till bygget från 08.00 till 10.00, dessutom kan 5 st få komma från sektionen. Ordf.
LAS, två klubbmästare och Pernilla då hon bor nära. Detta gäller tillsvidare.
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4 Mottagningen informerar.
Alla utskott ska få presentera sig om de vill under mottagningen. Extra viktigt i år. Om någon är
intresserad av att hålla ett event så är det bara att höra av sig då lokalbokning sker nu.
5 Övrigt
Julia nordholm var på viceråd och pratade om bla. Kommunikation. Så som slack och
facebook etc.
Studienämnden ska lägga fram exempel samt de problem och klagomål som finns.
Studienämnden har dessutom fört dialog med andra skolor och hur Bonsai-Campus har varit
●

problematiskt. De har mest kontakt med andra skolor via slack.
●

Hålla olika internaktiviteter och det går att göra fungerande evenmang per zoom.

●

Internationellt engagemang och man ska bjuda in alla studenter, bland annat de som
inte pratar svenska. Vi ska därför fundera på hur vi kan inkludera dem genom att
exempelvis gå ut på olika språk när information delas. Styrelsen vill dock inte reglera
och det är upp till utskotten.

Gustav Delebeck ansluter 12.32
Mötet avslutas 12.34

