ARKITEKTURSEKTIONEN THS
23-02-2022

Styrelseråd
23 februari 2022
Plats: Grupprum plan 5
Fika: Tårta
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).

1. Mötet öppnas kl. 12.06
2. Fika och samkväm med styrelsen
Grattis Cornelia till kårordförande på THS!!
Alla treor har flyttat upp till femman.

3. Rapport från nämnder
Från mötet den 14:e februari
- JML, train the trainee.
- Hållbarhet: byteshandel, “ett system som skolan kan bedriva”. Det
finns redan en facebookgrupp sedan. Bara tankar just nu. En
digitaliserad karta över källsortering för deras egen verksamhet
skapas också.
- Studienämnden:
- Att det bör säljas mer material så som skalgubbar och annat
material i verkstaden.
- Lyfta frågan om menskydd på toaletter med skolan. Hur ska
det finansieras osv.
- Elevengagemang att städa ritsal. Förslagsvis något lärarna ska
styra i.
4. Styrelsen under mottagningen

ARKITEKTURSEKTIONEN THS
23-02-2022
-

-

Ska vi ha något som utmärker styrelsen under mottagningen? kanske
inte med tanke på att mottagningen står i fokus. Isåfall efter de mest
intensiva mottagningsveckorna.
Även visst ínnehåll bör censureras med tanke på phös.
Styrelsetröjorna utmärker oss nog mycket.

5. Representation
-

Ingen kan gå på IN, frågan skickas ut i megarådet
nyinkommen: medicinska den 27:e mars

6. Intern
Fixar tryck till styrelse tröjor själv. Vi gör en intern utav det!
Intern med bygg på måndag! Vi är på bygget och lagar middag. Markus
avbokar nymble.
Boda Borg 15:e mars, åka efter lunch kl 13-14.

7. Styrdokument Kommitten + medlemsmöte
Införa medlemsmöte innan SM för att undvika att SM ska dra ut på tiden.
Emilia ansvarar för att nå ut med detta i kallelsen.
12:e maj nästa SM. Medlemsmöte 5:e maj.
Nästa SM på A-skolan istället för bygget.
JML policy och handlingsplan.

8. Styrelse tröjor
Vi gör trycket själva. Emilia och Julia har hittat ljuslila tröjor som vi beställer.

9. Övriga frågor

Mötet avslutas kl. 12.52

