Arkitektursektionens vintermöte !

onsdag 5 februari 2014

Protokoll
1 Mötets öppnande
Ordförande Molly Sjögren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat klockan 12.04
2 Godkännande av utlysandet av mötet
Mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet enligt stadgarna
3 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen
4 Eventuella adjungeringar
Inga personer adjungerades på mötet
5 Fastställande av röstlista för mötet
22 medlemmar som betalat kåravgift närvarande vid mötets start.
6 Val av mötesfunktionärer:
Till ordförande valdes Molly Sjögren, till mötessekreterare valdes Tolla Stuart Dahlgren och justerare valdes Johan
Wallhammar.
Mötespunkter:
1

Information om verksamheten

Molly berättar: Det har varit en turbulent tid på skolan under hösten och schemaläggning och ledningsstruktur har varit
viktiga frågor att arbeta med för henne som ordförande. Det har resulterat i att det numera är lättare att föra fram kritik
och tydligare vem på skolan man ska vända sig till i olika frågor. För att komma i kontakt med någon i sektionsstyrelsen
är det lättast att mejla styrelsen@arkitektursektionen.se. Mer info finns på den lila anslagstavlan bredvid caféet och på
hemsidan som snart relanseras.
2

Rapporter från styrelsen och arbetsgrupperna som varit aktiva sedan årsmötet (utom de som har
verksamhetsår 0101-1231)

Näringslivsgruppen genom Fredrik Jönsson: Arkipelago-mässan hålls torsdag den 13 mars i röda tältet. Föreläsningar av
inbjudna gäster kommer att hållas dagarna före.
PAS - programansvarig student Marcelo Rovira Torres: Har under hösten samarbetat med sektionsordförande Molly i
frågan om lärarsituationen på skolan. Målet för PAS är att starta en arbetsgrupp med en representant från varje årskurs.
LAS - lokalansvarigstudent: Eric Norin: Har varit aktiv i frågan om ny sektionslokal när vi flyttar upp till Campus.
Mottagningen genom Anna Grundmark : Planeringsmöten hålls varje torsdag i A7 under lunchen. Alla intresserade
välkomna!
Info/Pr-gruppen genom Max Spett: Uppdatering av hemsidan pågår. Gruppen söker någon som är intresserad av att
designa posters och någon som kan blogga för sektionens räkning.
Vice ordförande Teodor Nilsson: Berättar om åtgärdsgruppens arbete där han sitter med tillsammans med PAS. Möten
sker varje vecka och en torsdag i månaden kommer ett öppet möte att hållas.
3

Ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse från avgående arbetsgrupper

Bargruppen genom dess ordförande Jenny Wahlgren: Arbetet i början av verksamhetsåret (vt 13) handlade om att få
ihop en grupp att arbeta med. Bargruppen har bestått av fyra personer som ordnat torsdagsbarer mm. Året avslutades
med en julfest.
4

Beslut om ansvarsfrihet för avgående arbetsgruppsmedlemmar

Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet till följande:
Anton Haglund - ettans post.
Jenny Wahlgren och Johannes Hultman - baransvariga
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Val av klubbmästare

Nils Pyk från årskurs 2 valdes till posten.
6

Val av fanbärare

Mötet bordlägger ärendet till ett styrelsemöte senare på grund av frånvarande nominerade.
7

Val av valberedning inför vårens val

Bordläggs på grund av svagt intresse.
8

Fyllnadsval av Ettans post

Till posten valdes Jennifer Kananke.
9

Val av triangelansvarig

Den som är triangelansvarig har ansvar för att rengöra microvågsugnar och kylskåp regelbundet och ersätts för arbetet
av skolan. Tre kandidater från årskurs 1, Linda Käll, Jennifer Kananke och Julia Bäcklin, visade intresse och bjuds in till
nästa styrelsemöte.
10

Proposition angående röstning om att näringslivsansvarig väljs på vårmötet

Mötet valde att godknänna propositionen.
11

Proposition om stadgeändring

Den främsta ändringen av stadgarna innebär att mottagningsansvarig får en styrelsepost. Stadgeändringarna röstades
igenom.
12

Diskussionsfråga

Utvärdering av måndagseftermiddagens pingis.
Mötet diskuterade hur användandet av pingisbordet bör ordnas och beslutade att måndag eftermiddag funderar bra.
Måndagspingis kl 15-17 kommer att ordnas under våren.
13

Kommande möten

Nästa sektionsmöte är vårmötet som hålls senare under terminen.
14

Övriga frågor

Reklam gjordes för Quarnevalen som hålls den 19 maj och Lava - samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsmässa.
Anna Björklund från årskurs 1 vill vara med i PAS-gruppen.
Kåren bör föra fram att vi önskar att skolan ska beställa nya fåtöljer till triangeln med raka ben och nya hurtsar till
ritsalarna.
15

Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:02. Ordförande tackar för allas deltagande.

