
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
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Styrelseråd
10 mars 2021

Plats: Zoom
Fika:

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 12.04

1 Fika samkväm

2 check in.styrelsen berättar om vad de gjort senast

Akademiska hus säger att vi ska dela på förrådet med bygg, dubbelkolla. Maila Ävelin
studiesocialt ansvarig på THS.

Robbin skakika på E-sign. Kan funka för digital signatur

Skriva och lägga ut att om vi sköter oss så kommer platserna att utökas när  vi väl får vara mer
i skolan.

3. Utvärdering av internaktivitet. Det gick bra och var trevligt. Ska nog ha något annat än quiz
nästa gång

4. Förrådsgenomgång

Styrelsen diskuterar vad som ska finnas i förråden och hur vi ska gå tillväga. Hålla ett kortare
möte och vi försöker hålla en god stämning.
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Förbrukningsmaterial som är sektionens gemensamma saker. Det ligger i förrådet som kan
behöva komma att ordnas upp. Det är något som då alla utskott får använda. Ett system för
vad man kan ta och återanvända. Möjligtvis märka upp olika delar av hyllor och lådor.

Det ska ändå bli bättre för alla på något vis.
Gemensamt system som känns ok för hela megarådet. Ritning, bild som man kan gå efter

5. JML-policy på THS.

Styrelsen diskuterar om vi ska hjälpa THS med deras policyuppdatering. Arkitektursektion
saknar dock en JML-ansvarig student.

6.  Ska gå ut med information om att man kan söka den posten.
Man får tårta av valgeneralen om det är ett fysiskt möte.

“Nu kan man söka till KF”. Emilia tar på sig det

THS verksamhetsplan
Bordlägger till nästa möte

Inbjudan till W - sektionens jubileeum.
Osäkert om eventet blir av pga. Covid-19.

Styrelsen diskuterar vilka två representanter som vill gå - man kan annars anmäla sig som
student vilket inte behöver inkludera en plats.
Punkten bordläggs till nästa möte

Övrigt: inget

Mötet avslutas 12.59


