ARKITEKTURSEKTIONEN THS
17-08-2022

Styrelseråd
17 augusti 2022
Plats: grupprum på femman
Fika: Mackor
Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Pernilla Karlsson (Kassör), Alexander Sjölund (Pas),
Markus Clasén (Las), Maria Helgesson (Sekreterare).

1. Mötet öppnas kl. 12.09
2. Fika och samkväm med styrelsen
Kaﬀe å macka från Mottagningen :) alla är jätteglada!!!
3. Mötet öppnas
4. Samkväm med styrelsen
5. Ordförande
Julia går på praktik om en och en halv vecka, kommer inte kunna vara på
plats under kommande möten. Kul för Julia!! hur löser vi kommande möten…
vi delar upp det.
Kommande möten:
- 7e sep. Megaråd, Pernilla
- 14e sep. Styrelsemöte Pernilla. Hantering av motioner och
propositioner.
- Styrelsemöte 21a sep. Pernilla håller i mötet, samma dag som SM.
- 28e, sista mötet. Valfri
- Överlämningsmiddag, när?

6. SM
Sektionsmöte Infaller den 21a och 22a sep (ons tor, v 38) och är uppdelat på
två dagar.
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Datum:
- Kallelse (inkl. lysning av poster) ska ut senast den 31a augusti. (21
dagar innan). Skriv i kallelse att det kommer bjudas på mat och ovvar
säljs.
- Motioner/ kandidering ska in senast 11e sep. Då stängs formulär.
- Dagordningen och valhandlingar ska ut senast den 17e, (fyra dagar
innan)
- Publicera stadgar snarast.

7. Erik och per
Diplom, Styrelsen godkänner. Alex tar fram ett förslag som delas nästa möte.
8. Mässa
15e september under lunchen. Megarådschatten informeras imorgon.
Alla utskott har egna formulär, blev mycket när alla utskott var i samma
formulär. Styrelsen ﬁxar ﬁka. Edvin hittar någon som kan representera
Abaren.

9. Skyddsombud
Under mottagningen behövs ett skyddsombud. Brådskande beslut att
Pernilla sitter som skyddsombud till verksamhetsårets slut. Styrelsen
godkänner.
10. Guldiga pins
Utdelning vid nästa SM. Alternativt under Nollegasque.

11. Nollegasque
Lördagen den 10e sep. Förmingel med styrelser. 1-1,5 h innan Information
kommer senare. Kika på lokal. Snittar är bra. Snittar kan man göra i förväg.
lokal a124 är ett bra alternativ.
Någon måste ta hand om de externa
Fanbärare och under Nollegasque. Gotte (och Pernilla)
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Inbjudningslistan: 35 platser.
Markus Förslag: alla som bjuder oss: “THS, T, ISB, S, F, D, W, K, CL, B, M,
IN, Ark-gbg, Ark-lund, Ark-alto, MF. Om alla dessa får två biljetter blir totalen
32.
Utöver dessa ﬁnns några vi borde bjuda som troligen inte kommer;
Ark-umeå, S-länk, Konstfack, Ark-uppsala, Ark-alnarp, Ark-bth, JF. Vi kanske
kan bjuda alla och hoppas att alla inte kan eller bjuda. några.”

12. Meddelande från mottagningen
Skjuter upp punkten
13. Märken SM
Alex har designat 1 märke. som man samlar på. Styrelsen diskuterar ett
större megarånmärke istället för ﬁltmärken.
14. Övrigt
Köpts in plåtar, termos o stavmixer. Sammanfatta en lista på bra å ha saker
till nästa styrelse
Vi har fått inbjudningar till Styrelsegasque. 28e september.
- 2 sep Telge Nollegasque
- 3e sep bjudna till IN Nollegasque. Kista
- 4 sep CL adeptgasque Nollegasque
- 17e sep Flyg Nollegasque
- 17e Medicinska Nollegasque (svara senast den 28e)
15. Mötet avslutas kl. 13.06

