
Protokoll

1  Mötets öppnande

Mötet öppnade kl 12.10

2  Godkännande av utlysandet av mötet 

3  Fastställande av dagordning 

4  Eventuella adjungeringar 

5  Fastställande av röstlista för mötet 

21 vid mötets start

6  Val av mötesfunktionärer:

Till mötesordförande valdes Molly Sjögren.

Som mötessekreterare valdes Tolla Stuart Dahlgren

Justerare tillika rösträknare blev Teodor Nilson och Olof Olsson. 

Mötespunkter:

Beslutspunkter:

1 Val av näringslivsordförande

Sittande ordförande Fredrik Jönsson nominerade sin vice ordförande Corinne Brandberg. 
Corinne nominerade Felicia Liang som sin vice ordförande. 
Båda två blev valda till respektive post. 

2 Stadgeändringar (2:a omröstning)

En stadgeändring måste röstas igenom på två sektionsmöten för att gå igenom. Molly 
gick igenom de stadgeändringar som ska göras. Stadgarna gick igenom.

              3  Tillsättning av valberedning

Oscar Willner, Johan Wallhammar och Marie Ekblad tillsattes som valberedning. 
Sammankallande för valberedningen blev Marie. 

Informationspunkter

3 Information om verksamheten

Näringslivsgruppen genom Fredrik: 

Informationsfika har hållits i triangeln. Arbetsmarknadsmässan Arkipelago har hållits. Om 
man är intresserad att hålla i workshop den 21:a augusti kan man komma på möte på 
tisdag i sektionsrummet. 
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Info/pr genom Max Spett:

Hemsidan har återlanserats under terminen. Adressen dit är arkitektursektionen.se 
På facebook heter sidan arkitektursektionen.

Lokalansvarig Eric Norin:

Mycket av arbetet har handlat om sektionslokalerna som kommer att ändras om på KTH 
campus. Eric har också samarbetat med vaktmästaren Julio.

Mottagningsgruppen genom ordförande Anna Grundmark:

Snart är schemat för mottagningen klart och den största delen av planeringen är gjord. 

Baransvarig Nils Pyk:

Baren har fungerat bra under våren. Det behövs alltid frivilliga som kan stå bakom baren, 
gärna någon från årskurs 1. 

Kassör Olof:

Nu i slutet av året är det mycket fakturor som ska göras. I övrigt ser ekonomin bra ut.

PAS Marcelo Rovira Torres:

Har tillsammans med Molly deltagit på kollegiedagar och åtgärdsgruppsmöten under 
året. 

Vice ordförande Teo Nilson:

Har precis som Molly varit på kollegiedagar och åtgärdsgruppsmöten under året. 

4 Sektionslokalsrokaden

Om två år kommer vi få tillgång till vår nya sektionslokal. Just nu renoveras den. Vi 
kommer att dela lokal med studenterna från programmet Byggteknik och design. De 
kommer inte att flytta in förrän 2017. 

5 Kamratstipendiet

Kamratstipendiet 13/14 tilldelades Jenny Wahlgren i årskurs 3 för hennes arbete med 
baren. 

6 Övriga frågor

Jämställdhetsarbetet på skolan har varit under all kritik. Därför har sektionen mejlat ut till 
skolledningen och lärarkåren för att få till en förändring. Målet som studenterna vill ha är 
att ta in en konsult som analyserar strukturerna som finns på skolan och hur det ser ut. 

Förslaget är att starta en genusgrupp med studenter som kan arbeta med frågorna. 

7 Kommande möten
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Nästa stormöte är årsmötet som hålls i september. Då väljs flera nya poster till styrelsen. 

Övriga punkter

8 Nominering årets lärare

Nominering till årets lärare ska vara gjort före sommaren. Det går att nominera lärare med 
motivering. THS delar ut priset varje år. styrelsen@arkitektursektionen.se

9 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 12:57. 
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