
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
02-02-2022

Styrelseråd
2 februari 2022

Plats: Zoom och grupprum
Fika: cake pops, schackrutor och macrons

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 12.06

2. Fika och samkväm med styrelsen

Många är sjuka o karantänar, mycket att se fram emot. SM imorgon

Studienämdens enkät ligger ute

intern om två veckor

längtar efter att restriktionerna ska släppa!

3. SM

Lisa är zoom ansvarig, rösträknare

Säga till personer på ritsal att komma för att nå 20 pers gräns.

Mat: burritos, natchochips, alkohol kommer även säljas

En presentations ska visas. Julia skickar ut på slack.

17.00, börjar 17.30. styrelsen är där 16.00-16.30
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4. Styrdokument Kommittén presenterar

bordlägger till senare i mötet

5. Intern

vi brainstormar. Middag och vin + någon aktivitet såsom bowling, shuffle
board, kareoke. 15e februari.

6. Representation

19:e mars i Nymble Adaptgasque, som en Nollegasque. Öppen anmälan till
28:e

7. Megaråd

Studienämden kommer ta upp att de vill att utskottsansvariga delar info om
enkäten i sina kanaler.

8. Styrdokument Kommittén presenterar

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.
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2 st olika valberedningskommitteer under året.”

Nytt:
- krishantering, kan börja gälla på en gång. Mindre ändringar.
- valberedningspolicy. specificering av arbete.

9. Övriga frågor

- reagera på slack inom 24h.

Mötet avslutas kl. 12.59


