
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
24-11-2021

Megarådsmöte
24 november 2021

Plats: ett grupprum på plan 5
Fika: Massa fikabröd

Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson
(Kassör), Alexander Sjölund (Pas), Alexandra Sörman (Ettans post), Emilia Eckerlid

(Kommunikatör, arkipelago), Maria Helgesson (Sekreterare), Robbin Modigh (arkipelago)
Lisa Sandblom (Mottagningsansvarig),  Lukas Lindell Welander (Festeriet), Gottfrid Björk

(Event), Andrea Caceres (JML)

1. Mötet öppnas av sektionsordförande kl. 12.09
Mötet ger Andrea yttranderätt.

2. Fika och samkväm med megarådet

Massa fika!!

3. Ekonomiansvarig mottagningen (Ivar)

Ivar deltar inte på mötet. Han är lämpad för jobbet
Mötet godkänner Ivar till ekonomiansvarig.

4. Verksamhetsplaner

Styrelsen gick igenom alla verksamhetsplaner förra veckan och gav
kommentarer.

Går igenom uppdaterade verksamhetsplaner med megarådet för Arkipelago,
Abaren, Event, Festeriet, FOGA (har noterat kommentarer kommentarer och
kommer uppdatera planen), Mottagningen, Sektionen, Studienämden,
Styrelsen.

Dessa publiceras idag.
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Julia inflikar att lokalflytten är uppflyttad.

5. Förråd

Bättre system på hur vi håller ordning. Det ska rensas för att ge plats åt t.ex
Inför nya ovvar. Gemensamma saker slängas, en inventeringslista bör
ordnas. En eller två personer från varje utskott. Möte (Onsdag 1a december
15-16) för att bestämma vad som ska göras under förrådsrensningen (datum
bestäms senare).

Emilia tar upp förråden på ritsal som inte används till fullo. Alexander tar upp
med skolan.

6. Annonskostnad

Emilia visar tabellen med olika kostnader för annonser. Den publiceras på
hemsidan.

7. Övriga frågor

Att ett kort bör ordnas för sektionen att skriva ut i skrivare och på plotten

Ett träd/mall för hur utskotten förhåller sig till varann inför nya ettor.
Förmedlande av information. Lika bra att börja skriva testamente under årets
gång.

Loggor, förslag om egna färger. En färgprofil för sektionen med en färgkarta.
Skilja sektionen för utskott genom att undvika användning av megaron som
loggor för utskotten.

Guidning för företag 2a december.

8. Mötet avslutas 13.02


