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Mötet öppnat
Dagordning och mötet godkänns
Linnea som tidigare styrelsemedlem adjungeras in vilket ger 28 st röstberättigade
Val av rösträknare samt justerare
Alex och Felix väljs till rösträknare.
Fredrik Karlsson och Axel Stenund väljs till justerare.
Rapport från utskotten
Arkipelagomässan gick toppen och var mycket uppskattad.
Sektionen har tillsammans med A-skolan haft en tävling om amöban.
Ella och fredrik håller på med kartläggning av JML-frågor inom sektionen, en enkät
har gått ut till utskotten. En JML- person har även valts till studienämnden.
Arbetet med studienämnden har nu kommit igång och två
årskursnämndsrepresentanter från varje årskurs har valts. Studienämnden ska jobba
för studenternas studier och hälsa kopplat till studierna. Studenter ska kunna vända
sig dit med problem. Studienämnden har även THS i ryggen.
En sångbok är på gång.
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Arkipelago
Arkipelagos ordförande Christoffer redogör för arkepelagos årsberättelse.
Arkipelago har under året haft bandytunering, möblelworkshop, guidad tur på st.
Görans gymnasiet, AW på tre arkitektkontor, anordnat en föreläsning med
stockholms stadsarkitekt. Det har varit 14 aktiva medlemmar i arkipelago, jämn
fördelning mellan åk. 1-3. Arkipelago har delat upp medlemmarna i arbetsgrupper.
Under året har Arkipelago omsatt 450 000kr. Största omsättningen kommer från
mässan. Arkipelago har även fått mycket sponsrat material. Kostnader under året:
möbelmässa 168 000 kr, mässan 200 000 kr. Vid verksamhetsårets start fanns 240
000kr på arkipelago-kontot, nuvarande året lämnar 180 000kr på kontot till nästa år.
Arkipelago har bidragit med 15580kr till sektionstyrelsen.
Revisorerna har kollat igenom siffrorna, dock är alla siffror är inte helt klara än. Allt
ser bra ut hittills.
Mötet ansvarsbefriar Christoffer från ordförandeposten. Ingen emot.
Valberedning
Valberedningen för näringslivsansvarig behöver väljas. Vi har inte hittat någon
kandidat. Det har varit svårt att hitta folk från utanför Arkipelago som är intresserade
av att ta över ordförandeposten, inte heller någon som redan är aktiv inom
föreningen är intresserad i nuläget.
Ingen på mötet kandiderar. Alternativen nu är att vi antingen bokar in extra möte i
vår när vi har en kandidat eller att styrelsen letar en person som väljs på årsmötet.
Mötet beslutar att styrelsen har i uppdrag att hitta en kandidat till årsmötet, ingen
emot.
Sektionens namn
En motion har inkommit om att sektionen borde byta namn till, Kungliga
Arkitektursektionen THS istället för Arkitektursektionen THS. Flera andra av de äldsta
sektionerna på THS har tillägget “kungliga” i sitt sektionsnamn ( till exempel maskin,
bergs, samhällsbyggnad, elektro, kemi ). Vi tillhör denna grupp av äldre sektioner.
Argument för namnbyte är att namnet kan upplevas mer studentikost och gör en
tydlig koppling till vår långa historia.
Mötet diskuterar vad det rent praktiskt skulle innebära med ett namnbyte.
Logotypen skulle behöva ändras,, ändring i stadgarna, domännamn, mm. Eventuellt
måste föreningsnamnet ändras även hos banken? Det vore bra att undersöka dessa
konsekvenser innan ett beslut tas.
Röstning om förslag till namnändring:
Ja, byt namn: 4
Nej, behåll namnet som det är: 10
Bered frågan mer till nästa möte: 13
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Röstningen säger att styrelsen bör bereda frågan till höstmötet.
Stadgarna
Stadgarna behöver kompletteras med hur studienämnden arbetar. Vi behöver även
skriva in en kort värdegrund. Detta kommer tas upp på höstmötet.
Kommande möten
Förslag på datum för årsmötet är 18/9 klockan 17.
Övriga frågor
Mötet avslutas

Sekreterare Kajsa Vogel

Justerare Axel Stenund

Ordförande Ella Engström

Justerare Fredrik Karlsson

