ARKITEKTURSEKTIONEN THS
09-02-2022

Megarådsmöte
9 februari 2022
Plats: Grupprum och Zoom
Fika: Kärleksmums
Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson
(Kassör), Alexander Sjölund (Pas), Emilia Eckerlid (kommunikatör och Arkipelago), Markus
Clasén (Las),Maria Helgesson (Sekreterare).
Edvin (A-baren), 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 12.06
2. Fika och samkväm med megarådet
Möte på plats från o med nästa vecka. Inget mer zoom!
Restriktionerna släpper idag. KTH kom ut med att alla restriktioner släpper
för sektionslokalerna.
Vad har hänt sen sist?
Event: planerar sykväll o sångkväll
FOGA: SSSS 12 mars, kolla lokaler för jubileet. Eventuellt samarbete med
FLYG.
Mottagning: planering av mottagning.
Arkipelago: Digital mässa planeras. Redan ändrat en gång. Lika bra att
fortsätta på det.
Festeriet: Svinkul, tillbaka till det normala
Abaren: förberedelser nu i uppstarten
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3. Loggor
FOGA o event behöver byta sina loggor
Skapa en logga till arkipelago

4. Studienämndens enkät
Sprida ordet om enkäten bland i utskotten.

5. Internationella kommittén
Lexie är inte här.
Är någon intresserad att sitta med i kommitten?

6. Styrdokument
Repetition av förra veckans styrdokumentskommitéens presentation.
“Organisationsschemat visar hur de olika posterna, utskotten och nämnderna
hänger samman och hur dem är ordnade.
Nytt är att posten NAS kommer ersätta PAS. Cornelia fortsätter att förtydliga
de olika posternas roller. Till exempel har vice ordförande en mer “intern” och
operativ roll i jämförelse med ordförande. Styrdokumentkommittén har på
detta sätt förtydligat alla posternas roller så att rollerna också blir mer
åtskiljda.
Tar också upp att ettans inte är en bestämd post, liksom master, och att det
innebär att man inte kan nominera och söka posten innan SM via
valberedningen.
Nämnderna har tidigare inte haft verksamhetsår, men det införs nu.
Verksamhetsår: 1 feb- 31 jan, vilket gör att verksamhetsåren för NAS och
nämndansvariga studenter går omlott. Positivt eftersom det gör att t.ex nya
tillsatta nämndansvariga kan rådfråga NAS som redan suttit på posten i ett
halvår.
Utskotts- och ekonomiansvariga studenter har samma verksamhetsår. Val av
ekonomiansvarig kan däremot bordläggas om ingen ekonomiansvarig väljs
på det första SM. 2 st olika valberedningskommitteer under året.”
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7. Diskussion om språk
Hur man inkludersr internationella studenter. Vad är relevant och realistiskt?
Hur ska vi använda språket på sektionen?
“Information ska göras tillgänglig på engelska.” Vad innebär det?
Svårt att sätta samma regel för alla t.ex “all information ska översättas”.
Mottagningen är på svenska och då är det inte på samma sätt viktig med
engelsk översättning.
Megarådet diskuterar vad som är primära språket. Ska informationen stå på
engelska eller svenska först? Ett förslag är att svenska är det primära språket
med en lista på engelskt tillägg.
Informationen som kommer ut ska tillgängliggöras på engelska.
Det skrivs ihop ett förslag på språkfrågan som kommer presenteras vid
senare tillfälle.

8. Intern
Megarådet till Boda Borg. Tisdagen 8 mars.
Hyra en bil blir förmodligen inte dyrare än att åka buss.
Tidsförslag kommer i Slack

9. Sektionskalender
Det står i alla postbeskrivningar att man ska skriva in aktiviteter i
sektionskalendern. Det ska ordnas att alla får redigeringstillstånd i kalendern.

10. Övriga frågor
Uppmanat styrelsen tidigare, svara varann inom 24 h. Reagera för att se om
du fått meddelandet.
Festeriet vill sätta upp skyltar i bygget, måla om i bygget. Säga till
akademiska hus.
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Mötet avslutas kl. 12.58

