ARKITEKTURSEKTIONEN THS
11-05-2022

Megaråd
11-05-2022
Plats: grupprum plan 5
Fika: Bulle och kaffe
Närvarande: Lisa, Gottfrid, Elin, Markus, Pernilla, Julia, Edvin, Alexander, Maria, Emilia,
Niklas, Lukas (droppade in 12.40)

1. Mötet öppnas kl 12:04
2. Fika och samkväm med megarådet
Typ vårat sista megaråd!!
3. Runda
Mottagningen har haft en JML workshop, A-Baren har öppnat och bedrivit
sin
första pubkväll sedan pandemin, nya öppettider, mensskydd kanske kommer
finnas i skolan, arkipelago. Festeriet har fler avhopp, men det är bara 3 pubar
kvar. De har inte haft pub vid två tillfällen. Kanske bra om det annonseras
om.
Event: Bokat bygget för event, på torsdag, kristi himmelsfärd.
4. Listor på aktiva medlemmar
Guldiga megaron-pins för de som har varit aktiva under de senaste läsåret
inom sektionen.
5. Slutfesten
Innan corona brukade det vara en slutfest på baksidan. Abaren har inte så
mycket engagemang. Kul om det kan bli en slutfest ändå, det brukar vara
under diploma days, för diploma students som tar sin master. Megarådet
diskuterar alternativ med en liten abar i amöban, men amöban lär vara
upptagen. Utskottsansvariga tar upp frågan om vilka som vill jobba i deras
kanaler. Det handlar om första veckan i juni.
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6. Jubileum
Sker om två veckor, det finns anmälningsformulär ute nu. Det är ett utbyte
med Fysik. 21 maj 16.30-23.00.
Trycka upp posters om detta, prata med folk, skicka ut mejl.
Julia påminner om att skicka listor för aktiva medlemmar till presidiet, plus att
kolla intresse om att jobba på Jubileum.
7. kommande datum
Typ vårt sista megaråd, Sista mötet sker på slack den 1a juni. Julia skickar ut
när vi har vårt första mötet på hösten.
Ses under sommaren som en liten intern, picknick eller liknande.
8. SM
Röstas om stadgar, förslag. Vi har haft ett medlemsmöte om detta. Måste
vara minst 12 för att det ska kunna röstas om saker. Det är generellt stressigt
nu på ritsal och vi hoppas få ihop ett gäng.
Det finns vakanta poster på valberedningen, tagga igång folk. Den
valberedning som väljs nu är det viktigt inför val-SM.
9. Övriga frågor
Om man tar ett år av, kan man fortfarande vara med i sektionen?
Du ska vara reggad här och medlem, Det finns inget krav på aktiva studier.
Inröstad som medlem.
Påminnelse att reagera på meddelanden o tagga folk i slack.
Bättre struktur över inventering i bygget. Kaos. Motion inför höst, att festeriet
tar hand om alkohol för att undvika slattar från alla utskott. Diskuterar vidare
vid senare möte.
Mötet avslutas 12.47

