Styrelseråd
3 februari 2021
Plats: Zoom
Fika: Korvstroganoff, kvarg + juice, bondkakor, kallt kaffe
Närvarande: Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Vendela Folke (Ordförande), Pernilla
Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid
(Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare), Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post)
Ordförande öppnar mötet 11.35
1 Fika samkväm
2 Check-in
Gottfrid har varit på lokalråd och pratat om olika kontakter och covid.
Robbin, jobbat och åkt pulka
Emilia har postat jättemycket om sektionsmötet. En dagordning ska läggas ut om
vintermötet.
Julia d.y. Haft möte med liknande poster på andra arkitektskolor. Jätteroligt. De är i sina
lokaler så de har snarare problem med att de måste lämna in fysiskt.
Agnes, har hämtat ut ovvarna. Emilia kommer lägga ut att de kommit. Agnes sitter
annars och ritar.
Pernilla har inte gjort så mycket sektionsrelaterat utan snarare varit i fullt sjå med
ritningar.
Vendela har mejlat en massa. Något med drivern och träffat en gullig hund!
Ska snart flytta och är jätte-taggad.
Vi borde skaffa en styrelsemaskot!
3 Kommunikationsspråk
När Emilia känner att det är relevant så skriver hon på både svenska och engelska. Vi får
antagligen se över kommunikationspolicyn

4 Ovveuttdelning
Vi skjuter på överlämning till de som köpt tills coronaläget
är annorlunda eller att det kan ske mer säkert.
5 Internaktivitet med styrelsen
Vendela tycker det är tråkigt att vi bara ses på styrelsemöten. Vi skulle kunna åka pulka eller
grilla ute.
Vi bestämmer oss för att åka pulka, preliminärt datum lördagen den 13/2 någonstans på
eftermiddagen.
Robbin spanar in backar och skickar info till dess
6 Övrigt
Vintermötet. Motioner måste skickas ut, Emilia tar på sig det.
Dagordningen, vi ska lägga in stadgar och eventuellt inlagda motioner. Vi måste hinna
behandla inkommande motioner.
Robbin kommer att föra protokoll på vintermötet
Vi måste också se över underskrifter på vissa av våra protokoll
Policys om vi ska lägga fram en proposition om vi ska ändra vissa bitar. Så som
kommunikation, de är inte uppdaterade. Senast 3 skoldagar innan. Stadgarna flyttar vi till
vårmötet och tar policys nu. Vi jobbar på varsitt håll gällande bl.a. kommunikation samt läser
detta. Vi bör ta upp något om hur protokollen ska utformas.
Agnes får skriva några rader om ettans post och vad det innebär.
Det ska dessutom delas på hemsidan så att alla medlemmar också kan läsa igenom detta.

Mötet avslutas
13.01

