
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2022

Styrelseråd
19-10 2022

Plats: a504
Fika: Delicatobollar och havreflarn

Närvarande: Julia, Vincent, Gotte, Lisa, Alex, Linn

1. Mötet öppnas kl. 12.15

2. Fika och samkväm med styrelsen
delicatobollar och havreflarn

3. Runda
Vice: Håller på med sittningen. Det är en del kvar att göra. Anmälan kommer

komma ut vilken dag som helst.
kommunikatör: Fixat med postern. Organiserat hemsidan så att den ser bra

ut. Hjälpt till lite med sittningen. Gjort lite reklam för SM1
Kassör: Har haft ekonomiråd på A och sen gått på THS råd.
KNAS: Värtahamnen
Ordf.

4. Uppföljning från förra styrelsemötet

5. Punkter från styrelsen till Megarådet, Ekonomirådet och Nämndrådet
Se till att de nya ansvariga får kontaktuppgifter till Malin. Hon hjälper oss

väldigt mycket. Hon är supertaggad på att hjälpa till A-baren och även ha kontakt
med nya SNAS.

Se till att alla ska skriva verksamhetsplaner. Förklara vad det är för något.
Tips är att titta på förra årets verksamhetsplan och se vad som kommer ändras
under året.

6. Kommitteer



ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2022

Ska man slå ihop rustmästeriet med bemärkelsekommiten? Man kan slå
ihop till typ prylkommiten. De får då gemensam ekonomi. Det är bra för att det blir
mer att göra för båda kommitteerna som nu har väldigt lite jobb.

Styrelsen är för detta då det kommer bli en roligare post.
Röstning kring att slå ihop rustningskommiten och

bemärkelsekommitendetta: Arkitektur prylkommite! 6 för 0 mot

7. Återkoppling från KNAS
Pratat med PA om att ettan inte ska fota skyddsobjekt på konstveckan.

8. Sektionsmöte
SM1. Linn ska göra en poster som ska vara lite mer detaljerad med exakta

tider, datum och plats så att så många som möjligt kan komma dit.
Mat för SM? Sushi? Pizza? Verkar som att det landar på Pizza.
Lisa kommer inte vara med på SM. Se till att hitta något som kan och vill

anteckna. Vincent kan kanske tänka sig att anteckna under SM1.
Vi ska även försöka få de vakanta posterna fyllda. Valberedningen är

underrättade och ska sätta igång sitt arbete när sökande kommer in.

9. Finsittning
Vincent har suttit med finsittningen. Skrivit en checklista för vad som ska

göras. Teaser idag för biljettsläpp och biljettsläpp imorgon. Flyg kunde skicka några som
kan arbeta under sittningen.

10. Representation
Hur representerar vi sektionen under andra gasque?
I första hand får presidiet och styrelsen gå och representera sektionen.

Efter det kommer megarådet och förtroendevalda.
Vi har blivit inbjudna till en sittning i Finland! Kul! Om det är några som är

taggade på att gå kan kan vi börja planera för det.
Prata senare om hur man ska bete sig, hur mycket alkohol man får dricka

m.m. Man ska ge arkitektursektionen ett bra ansikte utåt.

11. Övrigt
till nästa möte. Diskutera internbudget för alla utskott.

12. Mötet avslutas kl. 13.02
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