Arkitekturbaren verksamhetsplan 2021-2022
Arkitekturbaren skall verka för att vara en knutpunkt och mötesplats för studenterna på
Arkitekturskolan. Vår lokal är belägen på så vis att studenterna enkelt kan ta del av de event
vi arrangerar utan att behöva lämna skolan. Samtidigt som vi ligger i god anslutning till
A-skolans föreläsningssalar. Detta medför att våra event med smidighet kan anslutas till
andra event som skolan anordnar, exempelvis föreläsningar eller workshops. Samt de event
som anordnas av andra studentorganisationer såsom: Sveriges Arkitekter Studenterna,
Arkipelago och Skalan.

Nulägesanalys
I dagsläget består A-barsgruppen av ett mindre antal medlemmar uppdelade på olika läsår.
Eftersom Arkitekturbaren fortfarande inte hållit verksamhet sedan tidiga 2020 återstår det
fortfarande att man gör en insats att fylla kylen och förbereda för att hålla en första bar. Det
återstår också att få höra om det ännu är godtagbart att hålla bar i amöbans lokal.

Kortsiktig vision
Strategin under läsåret 2021-2022 är att bygga upp A-barsgruppen igen till en stabil grupp
som kontinuerligt engagerar sig att hålla en bar varje månad, precis som det varit tidigare
verksamhet.

Långsiktig vision
Långsiktigt ska Arkitekturbaren fortsätta sin verksamhet för skolans framtida bästa, att vara
ett ansikte utåt delvis för skolans elever m.m. men också framtida studenter som söker sig
till arkitektutbildningen. Att ta del och engagera sig i baren ska inte bara vara enkelt utan
också roligt för alla involverade.

Mål
● Återställa Arkitekturbaren till sin tidigare standard.
● Engagera eleverna på skolan för att bygga upp A-barsgruppen igen.
● Förbereda inför det kommande överlåtandet av Arkitekturbaren vid årsskiftet.
Strategier och metoder för att uppnå visioner och mål
Genom att hålla rekryteringsmöten samt ha en plattform där man kan kommunicera med
varandra i A-barsgruppen kommer det bli smidigt att dela information om möten, barer etc.
Det är viktigt att fokusera på att bilda en stark sammanhållning mellan medlemmarna i
A-barsgruppen.

Översiktlig planering över året
Hösttermin 2021

●
●
●
●
●

Få godkännande att hålla åtminstone en bar innan årsskiftet.
Strukturera upp det ekonomiska, ordna ett nytt Business-card.
Kommunicera inom gruppen och preliminärt planera en bar inom god tid.
Fylla kylen.
Organisera en checklist inför första eventuell A-bar.

Vårtermin 2022
●
●
●
●
●
●
●

Överlämning av barmästare.
Överlämning av ekonomiansvarig.
Se till att överlämning sker utan problem och förvirring.
Medlemmar ska ansöka om att gå STAD- och FEST-utbildning.
Organisera barer.
Eventuellt samarbeta med andra utskott inom sektionen.
Planera inför eventuell slutfest.

Hösttermin 2022
● Organisera en ordentlig kick-off.
● Organisera barer.
Uppföljning av verksamhetsplan
Genom att rekrytera nya medlemmar så är förhoppningen att Arkitekturbaren fortlever tack
vare elevernas intresse och engagemang för att organisera barverksamhet. Det ska vara en
rolig upplevelse att vara med i A-barsgruppen.

