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Extrainsatt sektionsmöte 
Onsdagen den 4 november 2015, sal A108 

§ 1 Mötets öppnande 
Emil Sabel önskade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet klockan 12.04. 

§ 2 Godkännande av utlysandet av mötet 
Mötesdeltagarna beslutade att godkänna utlysandet av mötet. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Efter att ha lagt till punkt 11.2 beslutade mötesdeltagarna att godkänna dagordningen. 

§ 4 Eventuella adjungeringar 
Amanda Sterner Nordin, som är arkitektursektionens kontaktperson på THS, adjungerades. 

§ 5 Fastställande av röstlista för mötet 
20 medlemmar som betalat kåravgift och inte var medlemmar i den nuvarande styrelsen 
närvarade vid mötets öppnande. 
  
§ 6 Val av mötesfunktionärer 
Emil Sabel valdes till ordförande, Agnes Lundberg valdes till sekreterare och Jakob Hördegård 
och Lisa Enbom valdes till rösträknare samt justerare. 

Mötespunkter 

§ 7 Information om verksamheten 
Emil informerade kort om verksamheten som bedrivs inom sektionen. Arkitektursektionen ska 
fungera som en gemensam röst för skolans studenter i dialog med till exempel skolledningen. 
Sektionen ska fånga upp studenternas åsikter om saker som till exempel behöver förändras på 
skolan och driva dessa frågor.  
Styrelsen håller regelbundna träffar minst en gång i veckan i olika former. Det finns ett flertal 
utskott inom sektionen som arbetar med olika frågor: näringslivsgruppen Arkipelago, mot-
tagningsgruppen, samarbetsgruppen Samsa, klubbmästeriet, materialförmedlingen samt en 
grupp för utvärdering och kursutveckling som ska lanseras denna termin.  

§ 8 Val av ordförande 
Emil Sabel kandiderade. Mötesdeltagarna valde Emil Sabel till ordförande.  
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§ 9 Presentation av den nya styrelsen 
Styrelsens medlemmar presenterar sig kortfattat för mötesdeltagarna. De som presenterade sig 
ur årets styrelse var: 
Emil Sabel - ordförande 
Emelie Frisk - vice ordförande 
Agnes Lundberg - sekreterare 
Ellen Forsskåhl - kassör 
Mathilda Kinde - info/PR-ansvarig 
Linda Östrand - ettans post 
Sophie Trossbach - programansvarig (PAS) 
Jakob Hördegård - lokalansvarig (LAS) 
Charles Gårdeman - ordförande för näringslivsgruppen 
Lisa Enbom - mottagningsansvarig 

§ 10 Presentation av nya utskott 
 10.1 Samsa 
 Cecilia Tarandi presenterar Samsa, det nya utskottet för samarbete mellan   
 arkitektursektionen och samhällsbyggnadssektionen. Samsa ska ägna sig åt event i olika 
 skalor där studenter på arkitekturprogrammet och samhällsbyggnadsprogrammet kan  
 knyta kontakt. 

 10.2 Biblioteksrepresentant 
 I och med att KTH-biblioteket ska renoveras i vår finns ett behov av bra kommunikation 
 mellan studenterna och de ansvariga på biblioteket. Åse Skaldeman har därför fått  
 posten som biblioteksrepresentant, med uppgift att framföra studenternas synpunkter i 
 frågan.  

§ 11 Övriga frågor och synpunkter 
 11.1 Frågor till Per Fransson 
 Per Fransson, grundutbildningsansvarig och tillfällig årskursansvarig för åk 4-5, deltog på 
 mötet för att presentera sig och sina målsättningar för sitt arbete med grundutbildningen 
 samt svara på studenternas frågor. 
 Några punkter kring utbildningens innehåll som Per tog upp var om det går att få in mer 
 studier om ljus, hur det är att driva eget kontor samt om man kan koordinera teknik- och 
 historiekurserna. 
 Ett par lokalfrågor diskuterades. Gjuteriverkstaden har fått två ansvariga studenter och 
 ska nu kunna hålla öppet dygnet runt. Monteringsverkstaden fungerar just nu som  
 förvaring för bland annat arkitektprover, som bör flyttas så att rummet kan börja  
 användas. Metallverkstaden är inte heller igång ännu, och saknar ansvariga studenter. 
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 Det finns fortfarande många frågor kring hur baren ska drivas i den nya skolan. Under  
 invigningen användes sal A124 som café, något som funkade väldigt bra. Det ska  
 undersökas om detta kan gå att göra i större utsträckning. 

 11.2 Information från THS Centralt 
 Amanda Sterner Nordin, vår kontaktperson på THS, presenterade sig. Amanda är chef 
 för utbildningsinflytande för kåren, och jobbar alltså heltid på kåren med   
 utbildningsfrågor. Just nu finns det ett flertal arbetsgrupper på THS som behöver fler  
 engagerade, exempelvis en grupp för att testa nya schemasystem, biblioteksrådet och 
 gruppen för fakultetsförnyelse. De som är intresserade kan kontakta Amanda via mail på 
 utbildning@ths.kth.se för mer information.  

§ 12 Kommande möten 
Nästa sektionsmöte är vintermötet i mitten av januari. Då ska en ny klubbmästare väljas. 
Dessutom har styrelsen ett öppet möte varje onsdag mellan 12-13, oftast på plan 5, dit alla 
intresserade studenter är välkomna. 

§ 13 Mötets avslutande 
Emil tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet klockan 12.55. 

__________________________________  __________________________________ 
Mötesordförande, Emil Sabel   Mötessekreterare, Agnes Lundberg 

__________________________________  __________________________________ 
Justerare, Lisa Enbom    Justerare, Jakob Hördegård


