ARKITEKTURSEKTIONEN THS
14-09-2022

Styrelseråd
14 sep 2022
Plats:
Fika:
Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Pernilla Karlsson (Kassör), Alexander Sjölund (Pas),
Emilia Eckerlid (kommunikatör), Markus Clasén (Las), Maria Helgesson (Sekreterare).

1. Mötet öppnas kl. 12.07
2. Samkväm med styrelsen
Inte många möten kvar nu! ingen fika idag :(
3. Access
Tiderna för alla är 06-24 med vanlig access. Kan vara bra att gå ut med den
informationen.
Styrelsen har access till 03, och sektionsförrådet.
4. Styrelsegasque
Sista anmälan är idag. Äger rum den 28e.
5. Funktionärsöverlämning
Äger rum den 29e sep. Kom med förslag till quiz och lekar under kvällen! Det blir en
sittning och ett anmälningsformulär ska ut.
6. Mässan
Imorgon, det ska fixas iordning med fika och kaffe och bord. Det blir toppen. Alla
ska ha ett eget anmälningsformulär.
Nästa vecka ska reklam läggas ut för varje utskott utspritt under veckan.

ARKITEKTURSEKTIONEN THS
14-09-2022

7. Sm (lokal, dagordning)
Vilken lokal?
Lite svårt att gå igenom dagordning när vi inte vet vilka som har sökt posterna.
8. Inbjudningar
Anmäl er till styrelsegasquen och Kemi Nollegasque!
9. Nollegasque
Lite kaos med körschema
Lite stort fokus på phaddrar än Nollan
Cermonin, felkommunikation med vilka som var sektionsmedlemmar och inte.
Rent generellt är det ett stort projekt som ofta planeras lite i sista sekund. Också
stressigt med styrelsemingel, förberedelser och annat som ska rulla på.
Kul att Amanda var där! Vår första alumn.

10. Möte med Malin
Malin vill komma o prata med oss om lokal, dygnsöppet osv. Men det är bättre att
hon träffar den nya styrelsen.

11. Motioner och propositioner
Ta tillbaka megarådet. Ändra namnet till Megaråd.
SM får ta ställning till motionen och uppmuntra till att fler namnförslag tas upp till
nästa mötet.
12. Överlämning
Man måste skriva och lämna in testamente för att kunna delta på
funktionsöverlämning + boka in muntlig överlämning.
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13. Märken
Kommer någon dag efter SM… kostnad för expressleverans? (Update Det var inte
möjligt med expressleverans.)
Fylla på förråd med ovvar.

14. Övrigt
Emilia har fixat en almenacka på hemsidan. Den ska funka nu!
Info för alla studenter via facebook. + skicka ut till megaråd redan nu innan mässan
imorgon.

Mötet avslutas kl. 12.54

