
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
07-09-21

Styrelseråd
7 september 2021

Plats: Nymble +Zoom
Fika:

Närvarande: Markus Classen (Ordförande),
Zoom: Julia Nordholm/Julia d.ä (Vice ordförande), Pernilla Karlsson (Kassör), Gottfrid Björk
(Las), Julia Nordlöf/Julia d.y (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Robbin Modigh
(Sekreterare)

Mötet öppnas av en ordförande. 12.10

1. Fika och samkväm med styrelsen

Julia dricker ingefära och citron-te.

2. Hur ska vi marknadsföra de valbara posterna? (Hjälpa valberedningen)
senaste torsdag ska vi skicka ut allt.

Emilia skapar posters och listor på det som behövs.
En beskrivning av vad varje post gör- 2 meningar samt en förklaring på vad det
innebär. Möjligt operera med valberedningen.

På torsdag lägger vi ut att det finns poster.

Poster som eftersöks: ordförande. vice ordförande, kassör, 3 ledamöter, ettans
post. Dessutom; klubbmästare, mottagningsansvarig, eventansvarig,
“gasqueansvarig”, näringslivsansvarig student, JML, hållbarhetsansvarig och 2
stycken revisorer.

3. Fastställande av Utlysande av Årsmötet till den 23e september
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Styrelsen röstar igenom möte den 23:e september.

4. Hur vill vi genomföra årsmötet, mat/dryck/funktionärer osv. ?

Max 40 pers kommer att komma. pizza sushi?

Kröken är bokad. möjlighet att ha egen dryck. Rött/vitt vin, läsk, öl och cider.
Gottfrid tar på sig att stå med en I-settle.

5. Vill vi göra några propositionen inför årsmötet?

Vi ska putsa policys; gasqueutskottet och något för ekonomin.

6. Hur skall vi göra med accesser till hösten, vilka skall ha extra sektionsaccess och vad
skall den innehålla?

Vilka ska ha access och hur länge?
Styrelsen och vaktmästare tycker att det är märkligt att vi inte kan komma in i
soprummet. Vi ska föra vidare det till Pia.

Styrelsen kommer att begära access mellan 07.00 och 03.00 för de som är valda
till megarådet.

7. Nytt förhållningssätt om hur vi skall bruka A-skolan hur skall vi agera?

Gottfrid ska kolla om vi faktiskt kan ha ett sektionsrum. I nuläget måste vi betala
för att få boka ett rum för ett sporadiskt möte.

Möjligt att man betalar en klumpsumma för att kunna ha hur många möten som
helst under året.

8. S-länken information, hur skall vi marknadsföra Open house?

Strategi för att få in fler killar på A-skolan.
O-H ska marknadsföras men vi skickar ut innan den 17de istället.

9. Nollegasque grejer

De som städar hämtar en del saker som behövs efter.

10. Ordföranderåd. Vill vi ta upp något?
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Inbjudan till flygs nollegasque den 18de. 2 biljetter till styrelsen och
mottagningsansvariga. Runt 800 kronor. Markus tar en av dem.

11. Övriga frågor

Coronapolicy. i inaktiverar den och jobbar fram en ny

Mötet avslutas 13.09


