
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
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Megarådsmöte
24 september 2021

Plats: Bygget
Fika: Kaffe

Närvarande:  (Vice ordförande), Markus Clasén (Ordförande), (Kassör), Julia Nordlöf/Julia
d.y (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Robbin Modigh (Sekreterare), Niklas Malmrot,

Lisa Sandblom, Maria Helgesson, Lukas Lindell Welander, Elin Tystrand, Carolina Tideman,
Alexander Sjölund, Cornelia Haag.

Zoom: Gottfrid Björk (Las), Agnes Kalén Trägårdh (Ettans post).

1 Mötet öppnas av Sektionsordförande.

Mötet öppnar kl. 12.41

2 Fika och samkväm med Megarådet

3 Access till A-skolan, har alla access som behöver det?

Markus var på möte med skolan och det kommer att bli full bemanning på skolan.
Det kommer att vara 24h access till datorsalarna

*Julia tar kål på en myra*

Fram till den 14 oktober kommer inte att ske fasta platser. Möjligt att årskurs 1 och
två har fasta platser varav årskurs 3 har ett visst antal stolar för flexibilitet.

Det kommer att finnas access till postrummet och förhoppningsvis soprummet för
de som tilldelats i Megarådet 06.00-03.00 fram till den 29de september. Hur det sen
kommer att se ut när det öppnar upp får vi ta då
efter innan 1 oktober ska vi skicka in nya som behöver access.

4 Information om hur skolan påverkas av släppta restriktioner

Utbildningen ska inte ändras drastiskt. Viss lärare tycker inte att det ska ändras alls.
Vi får se hur det blir med egna platser.
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5 Hur och när skall utskotten rekrytera folk, fortsatt planering enligt tidigare beslut.

Ordförande berättar om tidigare planer.
Det är bara Arkipelago som saknar.

Planen som sades innan är att Megarådet koordinerar rekryteringen.

En plan kan vara att man lägger förstahandsval och andrahandsval. Då kan man i så
fall disponera det sökande mellan de utskott som behöver.
Det skulle också ge ett hum om vad de prioriterar. Sökande kan efter diskussion
mellan råden placeras i utskott som den sökande värderat högre.
Detta är dock avhängt på hur många varje utskott ser behov av att ta in.

Vi har inte haft koll innan på vad de sökt vilket har resulterat i att de som sökt till flera
utskott kan ha kommit in på alla varav de som bara sökt en möjligtvis inte kommit in.

Megarådet instämmer i att Utskotten i slutändan är de som beslutar vilka de tar in.

I praktiken kan de intressenter få sätta en “värdering” på hur gärna de vill vara med i
ett utskott genom en 1-10 skala. Samt om de vill vara med eller inte “JA/NEJ”.
Efteråt skickas en inbjudan till intervju.

Det är viktigt att utskotten tar in alla samtidigt.

Möjligt QR-kod till enkäten.

Den 30 september för Mässan är att föredra då det inte krockar med ettans skola.
Om Ettan inte behöver vara fysiskt i skolan kan de ändra datum för mässan.
Alexander tar på sig att höra sig för.
Mässan kan i sådana fall hamna på 1 oktober alternativt 7 oktober.
Dela ut band till Nollepubrundan på mässan om möjligt.

Vi skulle kunna vara i Amöban vilket vore fördelaktigt. I värsta fall Bygget.

6 Information om datum för överlämningsaktiviteter och krav.

Alla som är nyvalda ska ha “ett snack” med de avgående.
Testamente ska skrivas till innan det 1 oktober. Möte inna den 8de oktober.
Den 8de oktober ska vi ha “överlämnings-galej”/”överlämningsritual”. Information
kommer innan på slack. Detta står sektionen för ekonomiskt.

Föregående styrelse kommer att ansvarsbefrias på budgetmötet.
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7 Övriga frågor

Mötet avslutas 13.25


