
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2022

Megarådsmöte
13-10 2022

Plats: A504
Fika: Singoalla och oreo

Närvarande: A-baren, festeriet, mottagningen, Event,

1. Mötet öppnas kl. 12.15

2. Fika och samkväm med styrelsen

3. Runda, hur mås det? Hur känns det
- A-baren: Har fått kontakt med Edvin. Gett dem mer förståelse om hur

a-baren fungerar och de har fått tillgång till testamentet. Synka lite med
festeriet om när alla ska ha pubar så att de inte hamnar dagarna efter
varandra. Behöver lite mer hjälp från Gottfrid med ekonomin. Ska också
komma i kontakt med Lexi och få hjälp av henne innan första puben.

- Festeriet: Har haft överlämning. Har gått på KR och PR. Mycket bra info
kom från PR. Vill köpa in hårdplastglas till puben så det blir mer
ekonomiskt och bättre för miljön.

- event: Har fått ihop en liten grupp och ska ha kick-off nästa vecka för att
spåna ideer. Har haft överlämning med Gottfrid. Sara är kandidat för
ekonomiansvarig.

- Mottagningen: Överlämningen var bra. Varit med på MR och fått lite inblick
i hur det funkar. Idag ska det vara sista intervjuerna. Kick-off blir av men
lite senare under året.

4. Överlämning
- Verkar som att alla har haft överlämning.

5. Inlogg
- Inlogg verkar också vara fixat

6. Nycklar
- A-baren har inte fått nycklar. Vi vill att alla utskottsansvariga ska få en

varsin nyckel. Nycklarna samlas in och är på gång.
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7. Insamling av accesskortnummer
- Se till att skicka in nummer på korten till Vincent.

8. Utskottens planer
- Se punkter under rundan.
- Ha pubar en gång i månaden nu ungefär. datum för pubar kommer 28

oktober, 15 november och 16 december.
- Inget spikat för event. De har dock många planer.

9. Situation med alkoholtillstånd i bygget
- Klubbmästare vill ha mer information med vad som händer med

alkoholtillståndet.

10. Punkter och tankar från styrelsen
- Det kommer antagligen ett förrådsstäd snart. Där ska vi märka upp på

hyllor och på lådor. Märka upp en gång i förråden där man absolut inte får
ställa saker.

- Festeriet har måndagar, mottagningen tisdagar, event och a-bar onsdagar
och foga fredagar.

- Se till att gå på olika råd som THS håller i.

11. Teambuilding
- Vi gör något kul någon gång med megarådet. Budget måste kollas upp

först och sen välja datum.

12. Övrigt
-

13. Till nästa gång
- Förhoppningsvis delas nycklar ut nästa gång.

Mötet avslutas kl. 12.55


