ARKITEKTURSEKTIONEN THS
12-01-2022

Styrelseråd
12 januari 2022
Plats: Zoom
Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Alexander Sjölund
(Pas), Emilia Eckerlid (kommunikatör), Markus Clasén (Las).

1. Mötet öppnas kl. 12.08
2. Fika och samkväm med styrelsen
Alexander säger god morgon då han precis vaknat.
Markus ser lite lamslagen ut och säger att han pluggar, resten av mötet är förvånade.
Mötet smider planer på att ta över andra sektioner och skolors mottagningar för att sno
deras pengar.
3. Vad händer denna termin?
Arkipelago skjuter fram mässa alt. kommer med annat format. Festeriet planerar preliminärt
att fortsätta med pubar. JML och Studienämnden planerar att få ut enkäter och göra
aktiviteter i skolan under våren. I helgen är det förrådsrensning och nästa vecka är första
megarådet.
Bordlägger till nästa möte.
4. SM
Datumet är bestämt till 3 februari och Markus ska boka bygget.
Mötet diskuterar reglerna kring exelencestependiet och bestämmer att höra av sig till
Joanna.
Vi behöver se över möjligheterna till att vara med via zoom iom de nya restriktionerna. Som
restriktionerna ser ut nu så kan vi vara ca. 30 stycken i bygget. Oavsett bör funktionärerna
vara i samma rum för att underlätta mötet.
Excellence, fanbärare, kamrat samt a-baren är redan lyst och mötet kommer lysas imorgon.
Presidiet skriver dagordning så fort vi vet om vi får in några motioner eller liknande.
5. Val av valberedning
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Vi har endast två i valberedningen sedan budget SM så att vi behöver tillsätta en ny, Mira
har ställt upp på detta och mötet godkänner det. Det är nu Mira, Ahmad och Sofia som är
valberedning.
6. Månadsmail
Månads Mailet hade lite svårt att komma fram men de flesta verkar ha fått det och det såg
trevligt ut.
Ett nytt ska skrivas under Januari och några saker som vi vill ha med är; Nya restriktioner,
studiebevakning enkät, SM, vad som händer under terminen, jubileum. Vi sätter ihop en
mall för detta och hjälps åt att skriva på det man själv brukar ansvara för/har koll på.
Cornelia tar ansvar för att sätta ihop mailet, Alexander hjälper med studienämnden och en
till hjälper till med resterande.
7. Corona Policyn
Nya dokument för corona kom ut ca. en timma innan detta så Cornelia skriver om enligt de
nya restriktionerna.
8. Övriga frågor
Vi läser igenom en utvärdering från Event och två från Festeriet enligt våra corona-direktiv,
allt ser bra ut.
Styrdokument Kommitten är i full gång och planerar att portionera ut alla ändringar till
styrelse och Megaråd vart eftersom så att det blir hanterbart för dem att lägga åsikter innan
SM.
Nominering till stipendier samt fanbärare stänger den 21 januari.
9. Mötet avslutas 13.03

