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Megarådsmöte
13 oktober 2021

Plats: ett grupprum på plan 5
Fika: fikabuffé

Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson
(Kassör, kom kl. 12.12), Alexander Sjölund (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Markus

Clasén (LAS) Maria Helgesson (Sekreterare), Gustaf Delebeck (A-baren (på zoom, gick
tidigare kl. 12.36) Lisa Sandblom (Mottagningsansvarig), Niklas Malmrot (Festeriet),  Lukas

Lindell Welander (Festeriet, kom kl. 12.10), Gottfrid Björk (Event), Elin Tystrand (FOGA),
Carolina Tideman (FOGA).

1. Mötet öppnas av sektionsordförande kl. 12.07

1. Fika och samkväm med megarådet

Vi har fikabuffé och kaffe!!

2. Tider för möten

Megaråd planeras var tredje vecka hela året ut, alltid onsdag lunch kl 12.00. Detta
kan anpassas till våren. Sker var tredje vecka, via zoom på höstlov.

Gällande mötesdagar för utskott finns det för många utskott för alla att ha egna
dagar. Vissa utskott kommer därför ha möten samma dag. Vilka det blir diskuteras
vid senare tillfälle. Om någon vecka eller två.

Megarådet diskuterar det bästa sättet att hålla ordning på viktiga möten som SM
och andra sammankomster. Förslag om en gemensam google kalender.
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3. Positioner i styrelsen

Maria Sekreterare
Emilia Kommunikation
Markus LAS

Varje person har varsin kontaktperson att vända sig till i första hand.

4. Intervjuer till utskott

Att bli klara innan onsdag blir svårt för mottagningen, men det finns en plan och
kommer bli klar inom kort.

Går bra för Studienämnden! men tar upp att det inte är så många från åk fyra och
fem.

Megarådet diskuterar hur åk fyra och fem ska inkluderas.  Generella attityden är att
de äldre inte är lika delaktiga i utskott osv. På detta spår diskuteras även hur de
internationella studenterna ska informeras om utskott.

Förslag om att fyrfemman ska ha en årskursnämnd. Detta kan dock vara svårt på
grund av att det har varit spretigt.

Lisa har upptäckt man kan söka på namn på Kth mejl för att få fram adressen!

Går bra för intervjuer för FOGA, men de har märkt att många tjejer söker utskottet.
Tänker på hur de ska förhålla sig till det i urvalet. Problematiskt då många fler tjejer
är aktiva. Slutsatsen blir att förhållandet mellan tjejer och killar är bra att ha i
bakhuvudet.

Emilia frågar hur många personer som kommer tas in i utskotten, särskilt för
mottagningen. Fler kan lägga tid på mottagningen eftersom det är på sommaren,
därför siktar Lisa på att ta in alla. Man gör väldigt mycket under mottagningen, ju fler
desto bättre.
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5. Budget SM

Imorgon, torsdag 14 oktober kl. 17.00
Samling för megaråd 16.00 vid förrådet
Ovveförsäljning startar kl. 16.30
plats: bygget.
mat: Inte pizza!

Det kommer finnas möjlighet till att beställa ovve.
Kommer inte säljas alkohol pga alkoholtillstånd.
Alla i megarådet ska försöka vara med på SM. En zoomlänk ska fixas.
I framtiden planeras att ge ut märken för att locka personer till mötet.

6. Övriga frågor

1. Inlämning av nycklar till Cornelia

2. Markus tar upp att alla lärosalar efter 17.00 ska var öppna för studenter utan
kostnad. *Alla ställer sig upp och applåderar*. Det innebär att framtida möten skulle
kunna anordnas i en föreläsningssal bredvid amöban. *Applåder*

Markus tar även upp att bokning av lokaler och sektionslokaler börjar bli fullt.
Lokaler går jättesnabbt och det är sent redan nu om man vill ha en lokal i höst. Boka
redan nu inför våren.

Bara Markus som gör bokningar, men om man spånar idéer på event är det bra att
kunna kolla upp lokaler på hemsidan. Förslag om att fler ska har tillgång till inlogg.

3. Till alla utskottsansvariga: ha en ekonomiansvarig redo tills nästa megaråd om tre
veckor om man inte vill ta på sig ansvaret själv.

4. Julia föreslår om ett extrainsatt megaråd på onsdag nästa vecka kl 15. för att
diskutera vilka som kommer med i utskott. Detta mötet är ej obligatoriskt, men det är
bra om många är med ändå.

5. Lexie tar upp hur vi ska inkludera de internationella studenterna på sektionen och
vill ta på sig ansvar att se vad som skulle kunna göras. THS ser helst att en ansvarig
student tar hand om frågan, men i dagsläget finns ingen ansvarig. Cornelia kollar
upp det till nästa möte. Emilia visar att det finns en facebook grupp: kth
masters2021



ARKITEKTURSEKTIONEN THS
2021-10-13

6. Hur bokar man bygget andra dagar än ons/tor? Det ska finnas ett excel
dokument. Det ska läggas ut i megarådets slack om hur man bokar lokaler.

Mötet avslutas kl: 12.47


