
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
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Megarådsmöte
8 september 2021

Plats: Nymble/sektionsrummet + Zoom
Fika: Lunch

Närvarande: Markus Clasen (Ordförande), Pernilla Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las +
Sekreterare), Julia Nordlöf (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Lukas Lindell, Olle Baum,

Gustav Delebeck, Cornelia Haag.

1. Mötet öppnas 12:11

2. Fika samkväm

Ingen fika vi är sparsamma

2.1. Corona policy vi skrotade den då den är outdated och vi kommer skriva ihop en ny.

Det finns en plan att omorganisera sektionslokalen på campus det kan ske en
förflyttning på campus. Det är inget som är bestämt men under året kommer det
komma en process. Vi är den trängsta sektionslokalen men ABE tycker om att A och
IBS delar lokal för att bygga broar och kontakter. Planen är att det ska vara klart
nästa höst men det kan ta längre tid än så.

3. Access till A-skolan 8-21 alla vardagar dagar för alla studenter.

Vi i styrelsen vill ha access 7-03 tillsammans med resterande megaråd och valda
personer. Mottagningen yrkar för att A-gruppen hade access. Event yrkar för att tre
personer ska ha förlängd access. För de andra utskotten räcker det med de
ansvariga men detta kanske ändras framöver.

4. Information om årsmötet.

Mötet hålls den 23/09, mötet lyses 09-09 med info om valbara poster och öppning
för motioner och nominerade. Vid 16/09 så är det motion och nomineringsstopp och
då kommer valberedningen kalla de nominerade till möte. Det kommer bjudas på
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mat, dryck och vi kommer vara i kröken. Innan mötet kommer det också vara
ovveförsäljning.

5. Hur ska utskotten rekrytera folk?

Förra mötet kom vi fram till att alla utskott har möjlighet att använda våra kanaler
under veckan som sträcker sig 27/9-3/10. Detta för att göra det enhetligt och alla
ska ha möjlighet att presentera sig. Tidigare har alla haft en dag som funkar som en
“mässa” så man kan mingla runt i amöban. Planen är att ha det fysiska mässan vid
1/10 men detta ska kollas med ettans schema. Planen kan ändras och uppdateras.

6. Bordlagd

7. Nya regler och system för användning av A-skolan.

Man måste betala för användning av A-skolans lokaler. De nya policyn har tolkats
olika av skolorna och det kan komma riktlinjer hur man kan använda lokalerna. Det
är oklart hur reglerna och bokning ser ut.

8. Information om datum för överlämning aktiviteter och krav.

Tänka över hur överlämningen går till och vad man vill informera de nya. Man ska
skriva ihop en överlämning. Det viktigaste är att ha en bra överlämning så att info
inte försvinner när en ny träder på posten

9. Finns det något utskotten vill lägga prepositioner inför årsmöten?

Man kan göra stadga ändringar. Prepositioner kommer också lämnas in till
budgetmötet som ligger drygt en månad efter årsmötet. Gasqueutskottet ska ha ett
namn så antingen kommer det in en motion eller så kommer styrelsen lämna in ett
förslag.

Övriga frågor

Mötet avslutas 13:05


