ARKITEKTURSEKTIONEN THS
19-01-2022

Megarådsmöte
19 januari 2022
Plats: Zoom
Fika:
Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Alexander Sjölund (Pas), Emilia
Eckerlid (kommunikatör och Arkipelago), Markus Clasén (Las), post). Maria Helgesson
(Sekreterare).
Robbin Modigh (Arkipelago), Gottfrid Björk (Event), Niklas Malmrot (Festeriet), Lukas Lindell
Welander (Festeriet), Elin Tystrand (FOGA), Carolina Tideman (FOGA), Lisa Sandblom
(Mottagningsansvarig).

1. Mötet öppnas kl. 12.05
2. Fika och samkväm med megarådet
Blir inte så mycket till fika.
Lisa har Inte haft corona
Alex har börjat samla vinyler!
3. Vad händer denna termin?
Arkipelago - en mässa i Mars, tyvärr inställd. Ett alternativt event kommer
genomföras för att etablera kontakt istället
Event - Idéer om event i bygget. Begränsning i antal personer kommer
förstås tas hänsyn till. Ser fram emot utomhusaktiviteter när det blir varmare.
Festeriet - kör på från o med nästa vecka, med de begränsningar som det
innebär.
FOGA - Sittning: Sektionsaktiva, med Flyg och jubileet. Får se vad som
kommer bli av iom corona.
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Mottagning - planeras för fullt inför sommaren. Mer intensivt nu under våren.

4. Vinter SM
3e februari i bygget. 30 pers sittandes bör inte vara något problem
barmästare till Abaren, Fanbärare o representation av excellensstipendiet
Budgetrevidering
Studienämden frågar om det är okej att i samband med SM dela ut märken
efter genomförda formulär.

5. Styrdokument
Cornelia skriver om dem just nu och skickar ut dokument för feedback
löpande. Det gäller beskrivningar av utskott det första som gäller.
6. Loggor
Gottfrid håller på men den är inte klar
Foga har inte pratat om det.
Vi bestämmer att skjuta deadline till nästa Megaråd. Det är viktigt att det blir
klart då.
7. THS 120
Någon som ska vara ansvarig från sektionen bör utses iom att möte för alla
ansvariga studenter kommer snart.
Även frågan om vilket utskott som vill ta på sig uppdraget att anordna en
sittning i bygget diskuteras. Innebär mycket jobb. Intresset är inte så stort
bland de utskottsansvarga. Utskotten ska därför fråga sina medlemmar om
intresse finns.
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8. Övriga frågor
Om det sker en lokalflytt om typ tre år är det värt att renovera bygget.
Marcus mejlar Byggsektionen. Smågrejer gör stora skillnad så det blir
mysigare.
Gå in o nominera folk till fanbärare, kamrat o excellens!!

9. Mötet avslutas 12.45

