ARKITEKTURSEKTIONEN THS
02-03-2022

megarådsmöte
2 mars 2022
Plats: Grupprum plan 5
Fika: Semlor
Närvarande: Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson (Kassör), Alexander Sjölund
(Pas), Emilia Eckerlid (kommunikatör och Arkipelago), Markus Clasén (Las), Alexandra
Sörman (Ettans post). Maria Helgesson (Sekreterare).
Edvin Eriksson (A-baren), Robbin Modigh (Arkipelago), Gottfrid Björk (Event),Lukas Lindell
Welander (Festeriet), Elin Tystrand (FOGA), Carolina Tideman (FOGA), Lisa Sandblom
(Mottagningsansvarig).

1. Mötet öppnas kl. 12.07
2. Fika och samkväm med megarådet
Vi har finfina semlor från bullar o bröd, semmeldagen igår.

3. Runda
Vad händer? 3 månader kvar!
Arkipelago: digital mässa. Misstänker att budget behöver revideras
Event: Rullar på, inget planerat men saker kommer att komma upp.
Festeriet: Pubar varje fredag. Har varit stabilt sedan restriktionerna släpptes.
fortsätter med fredagspubar framöver.
Abaren: Håller på att planera. En tanke är att planera något i början av april.
FOGA: Egentligen sittning nästa vecka, men den är flyttad till 23:e april SSSS
(dagen innan pubrunda). 28 maj Jubileumssittning.
Mottagning: Mottagningsinternat förra veckan gick jättebra. Arkitekt fick
mycket beröm från andra sektioner osv. Intern på osqvik. Det går bra med
spons och det ska ordnas med lokaler.
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4. Stad och fest
Söndag blir deadline för att skicka en prioriteringslista till presidiet i styrelsen.
Tar hänsyn till om personerna är med i flera utskott.

5. Byggeriet
Tanken är att röja i bygget den 21 mars för att kunna göra en del
förändringar. Förändringar som innefattar att slänga 2-3 soffor, städa och
ersätta soffor med nytt möblemang. Även möbel för klädförvaring. Festeriet
har pratat mycket med bygg.
Megarådet diskuterar möblemang. Förslag om att skicka ut en att Enkät för
att få åsikter om förslag på förändring i bygget. Megarådet beslutar att en
representant från de utskott som använder bygget mest: Event, Festeriet och
FOGA, tar fram ett förslag på hur byggget ska förändras. Detta kommer
sedan diskuteras vidare med byggsektionen.

6. Sektioner Kalender
Förtroendevalda: interna saker, möten, ha koll på varann
Arkitektursektionen THS: saker som så småningom kommer bli synliga för
sektionsmedlemmar.
7. Rambudget
Röstades igenom förra SM. Rambudgeten innebär en del förenkling i
processen och strukturen på budgeten kommer se lite annorlunda ut. Finns
frågor, kontakta Pernilla.

8. Styrdokument
JML policy och Handlignsplan. Krisplan och praxis.
Inte genomröstad ännu, men det är en bra att förhålla sig till. Kommer läggas
upp på hemsidan när de är genomröstade. Cornelia uppmanar att sprida
dokumenten bland utskottens medlemmar. Viktigt att dokumenten och
informationen är lättåtkomligt.
9. Övriga frågor
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JML workshop på mottagningen. Att den ska bli större och även inkludera
andra sektioner.
Bygget: vem står för vad och hur mycket pengar? Budgetposten ligger på
12000 kr.
Gällande äskningar: det ligger på personer som äskade pengar att köpa lösa
det praktiska och köpa in.
FOGA har skapat en ny SNYGG logga

Mötet avslutas kl. 12.54

