ARKITEKTURSEKTIONEN THS
14-12-2021

Megarådsmöte
14 december 2021
Plats: Grupprum plan 5
Fika: Julfika och glögg
Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande, på zoom), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla
Karlsson (Kassör), Alexander Sjölund (Pas), Markus Clasén (Las, på zoom), Alexandra
Sörman (Ettans post), Maria Helgesson (Sekreterare).
. Elin Tystrand (FOGA), Lisa Sandblom (Mottagningsansvarig). Robbin Modigh (Arkipelago),
Gottfrid Björk (Event, på zoom), Lukas Lindell Welander (Festeriet, på zoom), Carolina
Tideman (FOGA)
Utöver megarådet: Martin Larsson
1. Mötet öppnas kl. 12.09
2. Fika och samkväm med megarådet
Otrolig luciabal igår
Framtidsplaner. jubileet
3. Ekonomiskt ansvarig för Arkipelago (Martin)
Kommer göra ett strålande jobb. Mötet godkänner

4. Äskning om nya champagneglas
Till sektionen att använda till byggeriet, sittningar osv.
Mötet godkänner att inhandla champangeglas så att det räcker till en större
jubileumssittning. Budget är max 1000 kr.
5. Sektions-Kalender
För att sammanställa kommande händelser. Uppdelat i sektionen, styrelsen
och megarådet. Kolla om länkar funkar för alla att ladda hem kalendern.
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6. THS 120 år
Stor sittning på alla sektionslokaler och efterfest i nymble. Boka inte upp
datumen 27 mars, 2 april, 9 april.
Tanken är att arbetet kommer delvis delegeras till de olika sektionerna.
Frågan om vem som ska dra i detta bör tänkas på för kommande möte.
Eventuellt inte aktuellt för FOGA som vill planera en egen jubileumssittning.
Ett alternativ är att tillsätta en egen planeringsgrupp/kommitte.

7. Datum
Viktiga datum från mötet idag inför nästa termin:
15-16 januari – Förrådsgenomgång
19 januari – Första megaråd efter jul-ledigheten
11 januari – Intern för megaråd

8. Övriga frågor
Storstädning under lovet Sprid ordet om städning innan jul på ritsal, samt att
Inte slänga mat i gröda containers.
Uppmaning till att gå med i de nya kommitteerna.
SM i början av nästa år,
- Alla har möjlighet att revidera budget.
- Kommer lysas om ansvar för poster. t.ex nya fanbärare

Mötet avslutas kl. 12.50

