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Vintermöte
Onsdagen den 3 februari 2016, sal A108
§ 1 Mötets öppnande
Emil öppnade mötet klockan 12.00.
§ 2 Godkännande av utlysandet av mötet
Mötesdeltagarna beslutade att godkänna utlysandet av mötet.
§ 3 Fastställande av dagordning
Efter att ha strukit punkt 11 på grund av att underlag saknades samt att stryka punkt 16 på
grund av att inga motioner inkommit beslutade mötesdeltagarna att godkänna dagordningen.
§ 4 Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar gjordes.
§ 5 Fastställande av röstlista för mötet
40 medlemmar som betalat kåravgift och inte var medlemmar i sektionsstyrelsen närvarade vid
mötets öppnande.
§ 6 Val av mötesfunktionärer
Jakob Hördegård och Lisa Enbom valdes till rösträknare och justerare.

Mötespunkter
§ 7 Information om verksamheten
Emil informerade om sektionens syfte samt vilken verksamhet som sektionen bedrivit hittills
under verksamhetsåret. Sektionen är studenternas röst på skolan i dialog med exempelvis lärare
och skolledningen. I nuläget finns det inom sektionen aktiva utskott för näringsliv (Arkipelago),
barverksamhet, mottagning och samarbete med andra utbildningar på KTH (Samsa). Förutom
detta finns ett mål att starta upp en grupp som ska jobba med utbildningsfrågor samt
studiesocial miljö. Studenter som är intresserade av att vara med och driva dessa frågor är varmt
välkomna att höra av sig till sektionsstyrelsen angående detta. Vidare ska styrelsen under våren
träffa representanter från de andra arkitekturskolorna i landet för att se hur de jobbar med
frågor rörande utbildning och studiemiljö.
Till sist berättade Emil också om att sektionen förhoppningsvis redan i vår kommer att få en
sektionslokal i en närliggande byggnad.
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§ 8 Rapport från avgående styrelseledamöter
Bargruppen anordnade i våras 19 barer på gamla skolan. I och med flytten till den nya skolan har
det dock varit svårt att etablera en ny barverksamhet, men detta har efter ett antal möten med
ledningen på skolan och KTH börjat klarna något. På den nya skolan har sammanlagt tre barer
anordnats.
Materialförmedlingen hade under vårterminen öppet varje vardag under lunch, men har likt
bargruppen stött på problem med att driva sin verksamhet efter flytten. Dessa problem har
främst rört att man saknar en lokal för verksamheten. På grund av detta har
Materialförmedlingen under hösten endast haft öppet vid ett fåtal tillfällen, bland annat för att
sälja startkit till de nya studenterna på skolan.
§ 9 Rapport från arbetsgrupperna
Mottagningen jobbar för att ge alla nyintagna studenter en bra introduktion till utbildningen.
Under hösten anordnade Mottagningsgruppen en lyckad Halloween-gasque. Just nu pågår
arbete med att söka sponsorer till höstens mottagning. Mottagningsgruppen hoppas också på
att kunna använda den nya sektionslokalen mer under nästkommande mottagning.
Arkipelago, som är arkitektursektionens näringslivsgrupp, arbetar för att knyta kontakter mellan
företag och studenter. Arkipelagos främsta arbetsuppgift är att anordna en näringslivsmässa,
som i år kommer att gå av stapeln den 30 mars. Förutom det anordnar Arkipelago också
föreläsningar och workshops. Ett antal föreläsningar har hållits under verksamhetsåret, och fler
kommer.
Samsa är ett nytt utskott inom Arkitektursektionen som arbetar för att samarbeta mellan
arkitektstudenter och andra studenter på KTH, främst de på Samhällsbyggnadsprogrammet.
Under hösten har Samsa anordnat en filmkväll, och i januari anordnade de även en
lunchföreläsning med White om hur samarbetet mellan arkitekter och andra yrkesgrupper kan se
ut i större projekt.
§ 10 Ekonomisk berättelse samt verksamhetsberättelse från avgående arbetsgrupper
Barens ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret är svår att redogöra för då det i
och med flytten försvann en pärm med kvitton som redovisade gruppens ekonomi. Under
hösten har bara ett fåtal barer anordnats, och bargruppen menar på att det i nuläget knappt
finns någon ekonomisk berättelse att visa i anknytning till detta. Med anledning av detta saknar
bargruppen en ekonomisk berättelse.
Materialförmedlingen har i och med sina lokalproblem inte heller kunnat bedriva någon
verksamhet under hösten, och har således inte heller någon ekonomisk berättelse att redogöra
för. De berättade dock att de sålt av större delen av sitt inköpta lager.
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§ 11 Revisionsberättelser angående arbetsgrupper
Punkt struken på grund av bristande underlag.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för avgående arbetsgruppsmedlemmar
Mötesdeltagarna beslutade att ansvarsbefria avgående arbetsgruppsmedlemmar.
§ 13 Val av ekonomiskt ansvarig för materialförmedlingen
Valberedningen saknade kandidater som godkänt sin nominering. Mötet beslutade att
bordlägga val av ekonomiskt ansvarig för Materialförmedlingen då verksamheten på grund
av lokalbrist i nuläget är svår att bedriva. Det beslutades vidare att styrelsen ska bjuda in
intresserade för diskussion om Materialförmedlingen på ett kommande onsdagsmöte.
§ 14 Val av fanbärare
Jakob Hördegård nominerade Anna Grundmark till fanbärare. Anna godtog nomineringen.
Mötet valde sedan Anna till fanbärare.
§ 15 Val av klubbmästare
Valberedningen presenterade de två kandidaterna till posten för klubbmästare. Dessa
kandidater är sittande klubbmästare, Sarah Salman, samt Alexander Hallberg. Efter en kort
presentation berättade valberedningen att deras rekommendation till posten är den
sittande klubbmästaren Sarah.
Efter detta hölls en frågestund med kandidaterna, som efterföljdes av en stängd diskussion då
kandidaterna lämnat rummet.
Jakob Hördegård yrkade på att omröstningen skulle hållas sluten. Mötet beslutade att hålla en
sluten omröstning.
Mötet valde Sarah Salman till klubbmästare.
§ 16 Motioner
Punkt struken.
§ 17 Kommande möten
Nästkommande sektionsmöte är vårmötet, som hålls i slutet av läsåret.
§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor ställdes.
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§ 19 Mötets avslutande
Emil avslutade mötet klockan 12.59.

_____________________________________

_____________________________________

Mötesordförande, Emil Sabel

Mötessekreterare, Agnes Lundberg

_____________________________________

_____________________________________

Justerare, Lisa Enbom

Justerare, Jakob Hördegård

