ARKITEKTURSEKTIONEN THS
17-11-2021

Styrelseråd
17 november 2021
Plats: Grupprum, plan 3
Fika: Kaffe o kakor
Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson
(Kassör), Alexander Sjölund (Pas), Emilia Eckerlid (Kommunikatör),
Alexandra Sörman (Ettans post), Maria Helgesson (Sekreterare)

1. Mötet öppnas kl. 12.06
2. Fika och samkväm med styrelsen
Trevligt i måndags!
3. Verksamhetsplaner
Bordlägger till slutet av mötet
Genomgång av verksamhetsplaner. Det viktiga är att alla utskott reflekterar
över verksamheten och att det är lättläst och lättförstått. Utskotten har tolkat
mallen lite olika, men det är okej.

4. Nycklar
Det ska ordnas varsin nyckel till sektionsförrådet och bygget för alla utskott +
presidiet och LAS, framförallt om . Om gratis. Tappa bort en nyckel skulle
innebära att man blir skyldig en ersättningskostnad.
5. Internationella
Alexandra presenterar några punkterna från mötet
- Berättar bland annat hur IN i Kista och Sambygg har lyckats bra med
integrering.
- Införandet av en internationell kommité blir en punkt för nästa möte.
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-

Anordna en specifik pub för internationella
En slack grupp för internationella.
Skicka ut en gång i månaden om händelser o annat.
Anordna en sittning i samarbete med FOGA.
Prata med Erik om GPA poäng för att locka fler som vill engagera sig
och hjälpa till.

6. Övriga frågor
-

Utformning av sektionströjor. Olika alternativ kommer skickas ut av Lexie i
slack för omröstning. Hoodies eller zip tröjor i färgerna beige, ljuslila eller grå.

-

Skapa märken för studienämden.

-

Studiebesök av gymnasieelever. Representanter från sektionen som kan vara
med och guida runt.

-

Medicinska föreningens luciabal. White tie decoration.
Kostnad: 900 kr / 800 kr

-

Bergs lusse 11 dec. Kostnad: 550 kr / 450 kr. Fördrink, Lavahallen i Nacka.

-

Mejl från Westudents som vill vara med och anordna något, ge ut
goodiebags.

-

14 december en tisdag, middag tar alla med sig. Ta med Punsch

7. Mötet avslutas kl. 12.56

