
Arkitektursektionens Verksamhetsberättelse

Planer för året
Planerna för sektionen var att öka antalet medlemmar och engagemanget i stort samt att
främja medlemsinitiativ. Sektionen ville öka samarbetet mellan utskott i stort och med
gemensamma investeringar/inköp, samt utveckla Megarådet. Vi ville förtydliga och
implementera den genomröstade centrala ekonomin, strukturera upp förråden, öka
synligheten på campus och få ett högre deltagande på SM.

Verksamhet under året
Under året som har gått har sektionen strukturerat upp förråden och köpt in nya hyllsystem
och lådor. Utskotten har ökat i storlek, vi har fått ett ökat bidrag från KTH. Många event har
uteslutits pga Covid-19 men några pubar, gasquer samt digitala evenemang har genomförts
- bland annat av Hållbarhetsnämnden och Festeriet. Mottagningen genomfördes samt
Nollepubrundan, lite senare på hösten 2021. Ett nytt utskott har startats, FOGA (Fest Och
Gasque Arkitektur) vars syfte är att anordna sittningar för sektionen.

Kommunikationen ut till medlemmar har ökat och sektionens stadgar och policys har
uppdaterats för att passa vår verksamhet och ökade omfattning.

Analys av verksamheten, förbättringsförslag?
Det gångna verksamhetsåret började under hösten 2020 med den ganska bra start då de
flesta förtroendeposter var fyllda och smittspridningen var låg. Event och aktiviteter
genomfördes under hösten i någorlunda vanlig mån men sedan kom pandemin tillbaka
under den sena hösten och våren blev åter dominerat av hemmastudier och digitala
möten.Detta gjorde att mycket av den traditionella verksamheter som Arkitektursektionen
brukar ha under ett verksamhetsår inte blev av.

Att stora och uppskattade event som Arkipelago-mässan och Slutfesten inte kunde
genomföras tillsammans med sektionens konstanta barer uteblev har gjort att året rent
ekonomiskt och händelsemässigt varit skralt. Försök att hålla digitala och alternativa
varianter av våran verksamhet och under året har genomförts men inte i den omfattningen
och ekonomiska storlek som vanligt.

Men verksamhetsåret har också inneburit positiva administrativa förändringar för sektionen.
Ett nytt utskott har beslutats om samt reglerats i våra administrativa dokument. Sektionens
stadgar och policys har uppdaterats för att passa vår verksamhet och ökade omfattning. De
sociala medierna som sektionen har att tillhandahålla har vuxit och förbättrats. Under året
har också sektionen jobbat aktivt med att försöka kommunicera mer med medlemmarna via
månads-mail samt mer kommunikation på engelska. Att hållbarhetsnämnden har börjat fått
mer verksamhet är också mycket positivt då nämnd-verksamheterna är mycket viktigt både
för sektionen internt men speciellt för arkitektutbildningen i stort.



Sektionen har under året ansökt och blivit beviljade Friskvårdsbidrag vilket möjliggör att
sektionen nu kommer ha resurser för att starta upp och bedriva idrott och annan
hälsobringande verksamhet för våra medlemmar.

En verksamhet som under året gått över förväntat är mottagningen som både kunde
genomföras med mindre begränsningar än förväntats men också hade en stor ökning i
antalet faddrar. Denna utveckling är mycket positivt och leder förhoppningsvis till en mer
robust och omfattande mottagningen. Även deltagandet från de nyantagna under
mottagningen har varit god och speciellt trevligt var den goda uppslutningen på årets
Nollegasque.

Hur har gruppen sett ut/fungerat
Det har varit möten var tredje vecka med Megarådet för att ha kontinuerlig kontakt.

Förändring/utveckling mot tidigare år och skillnader mot dina
förväntningar
Från tidigare år har det inte varit samma utmaning med att upprätthålla engagemang i och
med att pandemin har rådit. Trots det har sektionen vuxit i det stora hela.

Sammanfattningsvis har verksamhetsårets varit ett intressant år men mycket tvära kast och
osäkerheter men sektionen har överlevt och gången är krattad för att nästkommande
verksamhetsår kan starta upp och göra allt det kul som Arkitektursektionens står för!

Ekonomisk sammanfattning
Ett ljus i mörkret för sektionen detta år har varit att vi under verksamhetsåret har fått ökat
bidrag från KTH! Denna förändring som betyder att sektionen får mångdubbelt mer bidrag
är en mycket positiv förändring som kommer möjliggöra mycket positivt för sektionen. Detta
tillskott kräver också vissa förändringar för sektionen då bidragsökningen måste förtjänas
och administreras på ett seriöst sätt. Arbetet med detta har påbörjats men kommer att
behöva fortsätta under nästkommande verksamhetsår.

Med uteslutna stora event såsom Slutfesten och Arkipelago-mässan har gjort att det har
varit lite skralt i kassan men överlag har ekonomin gått okej.

För mer info se den ekonomiska redovisningen.
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