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Styrelseråd
27 oktober 2021

Plats: grupprum A304
Fika: kaffe & chokladkakor

Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson,
Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Alexandra Sörman (Ettans), Markus Clasén (LAS) Maria

Helgesson (Sekreterare)

1. Mötet öppnas av sektionsordförande 12.10

2. Fika och samkväm med styrelsen

Emilia bjuder på kakor!

3. Skyddsombud

Arbetsområde för skyddsombudet inkluderar diverse olika saker och Markus
får redan de mejlen. En av dem är lokaler. Markus tar på sig ansvaret.

Mötet godkänner att Markus Clasén blir skyddsombud.

4. Återkoppling ledningsgruppsmöte/uppdatering om lokaler

Det är helgöppet från och med denna helg. Styrelsen diskuterar öppettider
och det framförs önskemål om att hålla öppet dygnet runt för A-huset.

Markus har varit i kontakt med Pia som framför att lokaler, rum för möten
skall bokas. Man vill ha koll på lokaler för möten och registrera dessa.
Markus har inte fått en prislista och styrelsen diskuterar om man bör fråga
vad grupprum skulle kosta och att kostnaden lär bero på hur mycket som
bokas. Tidigare har det aldrig betalats för mötestid och lunchmöte har alltid
fungerat. Men, öppen kommunikation värderas och styrelsen ser att man
kontaktar Pia. Styrelsen skjuter punkten tills mer information tillkommit.



ARKITEKTURSEKTIONEN THS
2021-10-27

Vidare sker en diskussion om sektionsrum.

5. Excellence-stipendium

Emilia (kommunikatör) lyser ut det. Innebär en kallelse för åk 1 & 2 att rösta.

6. Jubileums-sittningar

Vi har fått Inbjudningar till jubileums-sittningar hos W och ISB. Julia tar upp
att sittningarna sker samma datum som Festeriets Nubbedrag.

Styrelsen beslutar att stipendiet max kommer vara 500 kr och/eller 50% av
biljettpriset. Detta gäller också för andra initiativ.

7. Användning av logga

Majoriteten av utskotten har megaron-symbolen som logga. Styrelsen tar
upp problematiken med detta i och med att det uppstår en viss förvirring
kring vad som är sektion och vad som är utskott. Är det något som bör
regleras? Ett förslag är att alla utskott skickar in förslag innan de börjar trycka
upp posters.

Emilia tar fram förslag på hur andra sektioners utskotten har gjort och postar
i megarådets slack inför nästa megarådsmöte.

8. Teambuilding

Teambuilding på Måndag 15/11 i bygget 17.00, som ett tillfälle att skapa
presenter till kommande sittningar. Exempelvis att göra egen punch.
Festanmälan skall göras och styrelsen äter o dricker gratis.

9. Sektionströjor

Nya sektionströjor skall tryckas. Förslag om en ny logga för året 21/22 på
baksidan av tröjan. Maria och Lexie tar fram förslag på tröjor tills nästa möte.
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10. Övriga frågor

Lexie om Rustmästeriet. Det ska beställas ovvar och hon ska mejla för att få
provexemplar med rätt färgkod.

Förslag om att införa Månadsmejl. Emilia skapar en mall för det så att det blir
enkelt för en person att skriva ihop ett mejl utifrån punkter som alla bidrar
med. Emilia och Julia gör första mejlet.

Förra årets budget SM är inte publicerat. Det bör samlas signaturer till
protokollet och kontakta Robbin för publicering av förra årets budget SM.

Att loggor och mötestider skall tas upp vid megarådet nästa vecka.

Pernilla tar upp att det ska sökas nytt friskvårdsbidrag i vår och att vi har
pengar kvar. Förslag om att köpa in badmintonracket, pingisbollar och nät till
studios.

11. Mötet avslutas 12.59.


