
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
26-08-21

Megarådsmöte
26 augusti 2021

Plats: Sektionsrummet/Nymble + Zoom
Fika:

Närvarande:  Markus Clasen (Ordförande), Gottfrid Björk (Las), Cornelia Haag, Niklas
Malmrot, Agnes Kalén Trädgårdh (Ettans post), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Julia

Nordlöf/Julia d.y (Pas), Robbin Modigh (Sekreterare), , Pernilla Karlsson (Kassör), Lukas
Lindell

1. Ordförande öppnar mötet 10.07 och hälsar alla välkomna.

2. Fika samkväm med Megarådet.

3. Utvärdering av sektionen presenterar sig

Det gick bra!
Styrelsen förklarar dagens presentation.

4. information om planer inför årsmöte

Årsmötet är satt till den 22:a. Lysningar den 8de. Stopp på kandidatur 15de.
Onsdag klockan 17.00 förhoppningsvis på nymble. möjligtvis bar. Styrelsen ska
luska. I princip alla poster ska väljas utom Barmästare.

5. Hur ska vi koordinera rekryteringen till alla utskott?

Det var bra förra året när alla öppnade sina registreringar samtidigt och koordinerar
samma vecka. Veckan efter årsmötet. Den 27de september.
Vi har i så fall ett Megaråd senare för att gå in på mer detaljer.
Det är också bra om man kan stötta de nyvalda så att rekryteringen inte bara kastas
rakt på dem.

6. Mottagningen

Mottagningen presenterar; Det har gått bra. Mindre incidenter. En covid-”scare” i
måndags varav allt stängdes ned.
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Största problemet just nu är lokaler. Annars flyter det på.
Nollan har gått fram och tackat för mottagningen. Riktigt uppskattat.
skolan är också nöjda.
Festeriet har visat upp sig samt Arkipelago. Osqvik, Sweco och Nollegasquen är
kvar. JML har visat upp sig, hållbarhet ska visa upp sig.
Utvärdering och punkt att ta upp: folk hade lyssnat bättre till JML om det inte hade
varit tvunget att ske utomhus.

Festeriet tänker en pub innan nollepubrundan den 17de, sedan tar de en paus och
nästa blir i oktober.

7.  Nya regler och system för A-skolan

Vi har fått mer pengar men ska också betala för alla lokaler.
Ingen till restriktiv användning av lokaler i skolan. Vi vill inte använda pengarna till att
hyra skolans lokaler.

Sektionsrummet på Nymble går att boka och kan vara en lösning.

Markus skriver i Megarådet när ny info inkommit.

8.  Hur ska vi stötta valberedningen (fyll i)

Informera först. Markus ställer upp att stödja då han besitter erfarenhet.
Emelie kommer inte att söka hållbarhetsansvarig i år. Emelie kan kontakta markus
om hon vill bli entledigad.

9. Information om nollegasquen. (kul)

Megarådet får gå på Nollegasquen. Fredag den 10:de september klockan 18.00 är
nollegasquen. Mail kommer.

“Ballonger är kul” - Markus Claesen

10. Övriga frågor

Mötet avslutas 10.38


