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Vintermöte för THS arkitektursektion
Lunchen onsdag 15 februari 2017, sal A108

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Emil klockan 12.01.

§ 2 Godkännande av utlysandet av mötet
Mötesdeltagarna beslutade att godkänna utlysandet av mötet.

§ 3 Fastställande av dagordning
Efter att Emil strukit § 13 som inte längre var aktuell så beslutade mötesdeltagarna att godkänna
dagordningen.

§ 4 Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar gjordes.

§ 5 Fastställande av röstlista för mötet
Vid mötet närvarade 30 sektionsmedlemmar som betalat kåravgiften och som inte också satt i
sektionsstyrelsen.

§ 6 Val av mötesfunktionärer
Jakob Hördegård och Polina Sandström valdes till rösträknare, och Jakob valdes också tillsammans
med Lisa Enbom till justerare.

Mötespunkter
§ 7 Information om verksamheten
Emil kungjorde arkitektursektionens syfte samt vilka grupper som tillsammans utgör sektionen.
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Dessa är sektionsstyrelsen, mottagningen, skolbaren, festeriet och näringslivsgruppen arkipelago.
De representerar och organiserar arkitekturstudenter på KTH i en mängd olika sammanhang.

§ 8 Rapport från avgående styrelseledamöter
Baren, som representeras av Sarah och Alma, har jobbat på att få varande tillstånd för att kunna
hålla mer regelbundna barer. Det har också rekryterats nya medlemmar till gruppen.

§ 9 Rapport från arbetsgrupperna
Sektionsstyrelsen representerades av Emil själv, som upplyste om en selektion ämnen som
styrelsen för närvarande behandlar. Dessa inkluderade:
•

Arkitekturskolans kontakt med Nordkorea.

•

En grupp för att arbeta med stresshantering.

•

Den projektfond som framtagits för att sektionsmedlemmar ska kunna sponsras i
studentfrämjande åtaganden.

•

Att det finns möjlighet att över en helg åka till Chalmers och Lund för att diskutera
utbildningskvalitet. Vid intresse kan man höra av sig direkt till Emil.

•

Studentrepresentanten i anställningskommitén som ser över rekryteringen av lärare på skolan.
En grupp som diskuterar kring detta och nominerar en representant efterlyses, förslagsvis
studenter som går fjärde eller femte året på skolan.

Arkipelago företräddes av Polina som berättade att de för första gången som skola varit på
möbelmässan, efter en anordnad möbelworkshop. Fredagen den 24 mars är också
arkipelagomässan, dit det kommer 45 företag.

Mottagningsansvariga Amalia och Ella berättade om det pågående arbetet med planering av
mottagningsveckorna i höst. Gruppen söker fler studenter som kan tänka sig att engagera sig som
till exempel extrafaddrar, men kanske inte nödvändigtvis vill planera innan.

Ettans post, Jim Andersson, har som funktion att framföra studenters åsikter till administrativt
ansvariga som Per Fransson och Weronica Ronnefalk, och med dem diskutera viktiga ämnen.

Festeriet representerades av [inte Alex] och anordnar event, huvudsakligen de barer som
arrangeras varannan vecka i sektionslokalen. I framtiden ämnar utskottet utöka sitt utbud med en
större variation av aktiviteter.
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Linda som är PAS informerade om det åsiktsdokument som hon jobbar med att ta fram, i vilket det
officiellt ska kungöras vad sektionen står för. Hon arbetar också med studenträttigheter, både med
att ta reda på vad det är som gäller och att sedan informera så att alla ska ha koll.

§ 10 Ekonomisk berättelse samt verksamhetsberättelse från avgående arbetsgrupper
Det fungerar bra med barens ekonomi, de har varken gått anmärkningsvärt plus eller minus. Mark
som är ekonomiansvarig föreslogs kunna berätta mer i sin revision.

§ 11 Revisionsberättelser angående arbetsgrupper
Mark presenterade sig som ekonomiansvarig och presenterade sektionens ekonomi. En
balansrapport visades med projektorn i salen. Som tidigare nämnt hade baren inte gått back, och
för de utskott som hade något ekonomiskt bekymmer ska åtgärder komma att vidtas.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för avgående arbetsgruppsmedlemmar
Jakob uppger de poster som mötet yrkade ansvarsbefria. Dessa var:
Emil Sabel: ordförande
Emelie Frisk: vice ordförande
Agnes Lundberg: sekreterare
Ellen Forsskåhl: kassör
Matilda Kinde: ansvarig för info/PR
Linda Östrand: ettans post
Sophie Trossbach: PAS
Jakob Hördegård: LAS
Lisa Enbom: Mottagningsansvarig
Anton Eriksson: revisor
Anna Grundmark: revisor

Mötesdeltagarna beslutade att godkänna ansvarsfrihet för samtliga uppradade
arbetsgruppsmedlemmar.

§ 13 Val av ekonomiskt ansvarig för materialförmedlingen
Punkt struken.
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§ 14 Val av fanbärare
Då ingen nominerats till titeln fanbärare beslutades det att behörigheten att utse en fanbärare
tilldelas sektionsstyrelsen.

§ 15 Val av klubbmästare
Emma Fransson presenteras som kandidat till posten för klubbmästare, och det förklarades att
Emma tillsammans med en ytterligare grupp kollaborativt skulle komma att ha klubbmästarens roll.

Mötet beslutade att välja Emma Fransson till klubbmästare.

§ 16 Motioner
Inga motioner togs upp.

§ 17 Kommande möten
Nästkommande sektionsmöte kommer vara vårmötet som ska hållas mot slutet av läsåret,
förslagsvis i maj.

§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades av Emil klockan 12.24.

Mötesordförande, Emil Sabel

Mötessekreterare, Axel Stenund

Justerare, Lisa Enbom

Justerare, Jakob Hördegård

