ARKITEKTURSEKTIONEN THS
23-03-2022

Megarådsmöte
23 mars 2022
Plats:
Fika:
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).
Gottfrid Björk (Event), Niklas Malmrot (Festeriet), Lukas Lindell Welander (Festeriet), Elin
Tystrand (FOGA), Carolina Tideman (FOGA), Lisa Sandblom (Mottagningsansvarig).

1. Mötet öppnas kl. 12.03
2. Fika och samkväm med megarådet
Fikaönskemål? högre kakaohalt.
3. Runda
Festeriet: fredagspubar, Våffelpub, Värvningspub under mottagningen.
Uppkommande: VPR, valborgs pubrunda, KMR klubbmästarråd, i stockholm
31/8 Nollepubrunda. Nya direktiv från KTH, väktare: larm går automatiskt
3.30 istället för kl 3. Kostar pengar.
Arkipelago: Håller på med Arbetsmarknadsmässa, pågår även en tävling att
vinna 500 kr i verkstaden om man delar ett ig inlägg från arkipelago och
taggar arkipelago.
Event: brädspelskväll 21a april. Börjar bli bra väder, planerar något utomhus.
Mottagningen: Lokalbokningsworkshop igår, TOGA, Banquett, Osqvik o
nollegasque datum är löst. Söker C-phaddrar. Pub med festeriet på fredag.
Styrelsen: internationella arbete, schema o regler/lagar kring det, formulär att
skicka in om något går fel till. KF handlingar, det söks en ny KF ledamot.
SM i maj, stora stadgar o policyförändringar: workshop/medlemsmöte dit
man får komma en vecka innan 5 maj.
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4. Äskning för sektionslokal
Går igenom festeriets lista på inköp. Soffor, förvaring, belysning, dekoration osv.

Äskningen består av ungefär 7 lax i svenska riksdaler (totalt ca 13 lax,
men det mesta delas på vettigt sätt med bygg).


2 soffor à 4 495 kr/st, totalt 8 990 kr
(https://www.ikea.com/se/sv/p/klippan-2-sitssoffa-bomstad-svart-40399314/?f
bclid=IwAR0XjuxLroB4hLFcc8lS8x4ErNGH0ear13vOAapOdVpg6dsjdPxJ07n
TJV4)
 Soffbord, 799 kr
(https://jysk.se/vardagsrum/soff/hornbord/soffbord-trosterud-50x100-marmore
rat?fbclid=IwAR1kwe6ggj6hPOtRUajwaVT7xw7chit9K2ZjXQtfsyFBzRTOnwY
e5EWkokc)
 ca 10 väggkrokar à 49 kr/st, totalt 490 kr
(https://www.byggmax.se/skolkrok-habo-1020-p7210646?gclid=Cj0KCQjwz7
uRBhDRARIsAFqjuln[…]IwAR1I1XlGE08nXCCihghyhndxNZRa03oKgcrgr6R
zZIF_tMzw54skH69rv2c)
 Klädstång, 300 kr
(https://www.reformasthlm.se/sv/artiklar/metallstang-rustik-80cm.html?gclid=
CjwKCAjwxOC[…]k_r8nONmGaBGATD5seQgy_IUH6vjLzwE7xrxkad9AWaQ
NxoCt-kQAvD_BwE)
 ca 32 galgar, 236 kr
(https://www.ikea.com/se/sv/p/bumerang-galge-svart-20238534/?fbclid=IwAR
0XYtWHWu452bWkkb6AjUWnrin8S4jWRSOUZp6Ln3o3u64cgjDMDCaRUz
Q)
 5-6 mindre plastväxter till fönsterkarmar, totalt 500 kr (IKEA)
 1 större växt att ha bakom ena soffan, 500 kr
 ca 10 meter LED-ljusslinga, totalt 600 kr
(https://www.webhallen.com/se/product/326526-Nedis-Smart-LED-list-med-W
i-Fi-RGB-5m)
EJ ATT DELA MED BYGG
 ca 4 ljusslingor, totalt 800 kr
(https://www.clasohlson.com/se/Ljusslang-utomhus---inomhus,-LED,-Northlig
ht-Ebba/p/36-7685)

5. Övriga frågor

Mötet avslutas kl. 12.47

