ARKITEKTURSEKTIONEN THS
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Megarådsmöte
07/09 2022
Plats: Seminarierum på plan 5
Fika: KLADDKAKA FÖR JULIA FYLLER ÅR; HON FÅR BEUNDRA DEN VIA ZOOM
Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande-zoom), Pernilla Karlsson (Kassör), Alexander
Sjölund(Pas), Markus Clasen (Las), Gottfrid Björk (Event), Lukas Lindell Welander (Festeriet zoom), Lisa Sandblom (Mottagningen - zoom).

1. Mötet öppnas 12.15 av kassör
2. Fika, samkväm och runda ( tänk gärna igenom vad har du gjort under året och
vad kvarstår att göra innan det är dags att lämna över till någon ny?)
Det finns kladdkaka
Event vill spendera sina pengar - uppmanas att inte krocka med andra saker
tack!
Mottagningen har planerat och genomfört en mottagning - nolle-g och ettans
kvarstår.
3. Sektionsmässa 15 september (diskussionspunkt och planering)
Mötet diskuterar och kommer fram till att genomföra mötet i amöban över
lunchen, varje utskott ställer upp sitt eget, ok att börja marknadsföra på
utskottens egna kanaler från måndag 12/9. Utskotten skapar sina egna formulär,
dessa får öppna på dagen, 15/9. Sektionen centralt står för fika och ett bildspel
för att inspirera folk att söka - skicka bilder till Julia.
Antagning av de som sökt görs av de nya utskottsansvariga efter att de klivit på
1/10. Gemensamt slutdatum för sökperioden skall bestämmas för att ge alla
utskott lika förutsättningar. Om utskottsansvariga ej själva kan närvara bör de
hitta någon annan som kan det.
Överlämning till nästa års utskottsansvariga om hur vi tänkt tidigare med
rekrytering/antagning och att neka folk till utskotten. Boka gärna in ett Megaråd
tidigt, kan vara relevant för avgångna ansvariga att närvara för att dela med sig
av sin vishet.
4. Sektionsmöte 21-22/9 - sista dag att söka nominera 11/9! (infopunkt)
Information om hur SM kommer gå till, styrelsen/presidiet kommer planera
dagordningen utifrån inkomna motioner/antal sökanden osv. för att se om en
preliminär uppdelning per dag kan rekommenderas SM.
4.1. Alkoholförsäljning under SM
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Ingen paxade detta än - skickar ut på slack för att komma fram till vem som säljer
alkohol, denne festanmäler även tillställningen i god tid innan samt är SA.
Brandansvarig samt utrymningsledare kan läggas på ex. mötesordförande och
rösträknare.
5. Överlämning och övriga uppgifter inför SM1 (fråga om ansvarsfrihet)
Megarådet informeras om vad som kommer förväntas i samband med
överlämning, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse så de kan ha det i
åtanke. Testamente bör vara klart inför funktionärsöverlämningen. Påminnelse
om verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse kommer tillsammans med
mallar. Bra att ha i åtanke vid skrivandet av testamente.
6. Funktionärsöverlämning/sittning 29/9 - SAVE THE DATE!
Se till att boka in årets kalas allihopa, för inträde krävs inlämnat testamente!
Frågor hänvisas presidiet.
7. Äskning från sektionsgemensamma inköp-potten. Bifogas i kommentarerna
(6000kr för stor högtalare)
Megarådet enas om att både högtalaren samt inköp av fler bubbelglas är av
intresse och sektionen bör införskaffa dessa. Lukas ansvarar för inköp och
stämmer av betalning med Pernilla.
8. Nollegasquen 10/9 (infopunkt)
Kul hörni, information om borgårdsseremonin samt att medlemmar av megarådet
om inte är med i mottagningen kan få plats
9. Access till skolan/förråden (infopunkt)
Fungerar ej, Julia har mailat Malin, Markus ska slänga iväg ett mail han med.
10. Övrigt
Lokalregler nymble - alla med bokningar kontaktar Markus. tider och priser har
ändrats.
Mötet avslutas kl. 12.04

ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2022
Bilagor.

Äskning 1: Portabel högtalare
Flera utskott har länge törstat efter en kraftfull portabel högtalare på hjul och nu
tycker vi att det är dags att vi köper in en. Festeriet har behov av en när vi har
utökat tillstånd (har tidigare lånat högtalare av Bygg och Flyg), och Mottagningen
kan ha stor nytta av den vid nolledans, utflykter och skogsrave-interner. Mitt
förslag landar på en pålitlig JBL för 6000 kr, men det skulle också kunna vara en
annan variant i samma prisklass.
https://www.clasohlson.com/se/JBL-Partybox-310,-h&ouml;gtalare/p/38-1965
Äskning 2: Bubbelglas
Festeriet växer för varje år och tar tyvärr också sönder flera glas varje månad.
Traditionen om Bubbelpub blir större och större men även en ”vanlig” pub är
bubbel något av det vi säljer mest. Även Foga och Mottagningen har nytta av
bubbelglas på sittningar och ibland kanske även Event. Ett välfyllt förråd med
bubbelglas kan därmed glädja alla utskott och att fylla på det då och då känns
som ett måste då det absolut händer att glas går sönder. Det är också mer
ekonomiskt att köpa riktiga glas än ordentliga plastglas. Vi tänker oss 16 paket à
6 glas, totalt 96 glas för 1264 kronor.
https://www.ikea.com/se/sv/p/svalka-champagneglas-klarglas-50015122/

