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Styrelseråd
1 september 2021

Plats: Nymble, sektionsrummet + Zoom.
Fika: Lunch

Zoom: Markus Clasen (Ordförande), Pernilla Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk (Las), Julia
Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare).

1. Mötet öppnas av en ordförande 12.10

2. Frukost och samkväm med styrelsen

3. Uppdatering av utskottsbeskrivningar med anledning av reformering av eventutskottet
och införande av ett nytt ”gasqueutskott”.

Bra om det finns uppdaterade beskrivningar.

Styrelsen använder sig temporärt av “GAS” och “Gasqueutskottet” inofficiellt för att
veta vad vi talar om.

Styrelsen diskuterar hur mycket styrdokumentet ska styra, bland annat gällande
Osqvik.

Styrelsen röstar att anta förslaget för “event” och “gasqueutskottet” som det ser ut
nu.

Robbin uppdater policydokument 1.84.

4. Fastställande av plan inför sektionsmöten med alla viktiga datum och lyssningar

22 september går ej. Istället hålls detta den 23e. Kröken finns tillgänglig. Vi kan
använda nya matsalen
Man får ta med egen mat och “krök”.
Vi tror inte att vi kommer att vara fler än 50
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Lysning den 9de. Motion och kandiderings-stopp den 16de

5. Hur vill vi genomföra årsmötet, plats/mat/ordning?

Vi kommer att rekommendera att vara på plats fysiskt och inte zoom. Det är svårt att
hålla debatt och kandidera via zoom.

Vi väljer att använda oss av kröken
Vi beslutar att använda pengar på årsmötet och köpa in pizza, dryck och vin.

6. Nollegasquen
Nollegasquen är den 10de
Hur kan vi marknadsföra styrelseposterna?
Anekdoter från markus. Bildspel

Vi bordlägger denna fråga

7. Hur ligger vi till med sektionens alkoholtillstånd? (Emilia kanske vet var vi ligger till?)

Ingen uppdatering. Vi har inte fått ny info från dem.

8. Övriga frågor:

Kemi och fysik Nollegasque. De har samma dag.
mottagningen ska jobba på fysik. Beroende på hur många de skickar kommer så
kommer det ligga i linje hur många vi skickar.

Vi får höra med mottagningen. Vi betalar halva biljetten för de som går.
9de är sista datumet.
Pris oklart för kemi.

Vi bordlägger detta till nästa vecka.

Mötet avslutas 13.02
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Eventutskottet
Eventutskottets uppgift är att annordna aktiviteter och event som bidrar till gemenskapen

inom Arkitektursektionen. Det kan vara litet som stort. Från filmvisning, spelkväll eller
vinprovning till bastukvällar. Alla arrangemang ska dock fokusera på att stärka

gemenskapen inom sektionen. Det är även Eventutskottets uppgift att forma och förvalta
Arkitektursektionens identitet och traditioner. Eventutskottet ska fungera som en länk mellan

de olika utskotten och ska till stor del samarbeta med dem. En viktig del i arbetet är att
fånga upp initiativ från studenter och vara öppna för samarbeten med andra sektioner.

“Gasqueutskottet”
“Gasqueutskottet” anordnar gasquer och fester som bidrar till god stämning och

gemenskap inom Arkitektursektion. Det kan vara av varierande storlek och sort, från
slasquer till banquetter. “Gasqueutskottet” kan även samarbeta med övriga utskott. En del i
arbetet är att fånga upp förfrågningar från andra sektioner och dylikt men arrangemangen

ska hela tiden verka för Arkitektursektionens bästa. Att forma och förvalta
Arkitektursektionens identitet och traditioner är också en del av “Gasqueutskottets” uppgift.

* “” - Temporärt namn *


