
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2022

Styrelseråd
16-11-2022

Plats: A515
Fika: Kaffe och kakor

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

1. Mötet öppnas kl. 12.15

2. Fika och samkväm med styrelsen

3. Runda
Evelyn: Fixat kontrakten till nycklarna. Har satt ett datum för städdag. Event vill boka
en föreläsningslokal för att ha lunch med finländarna.
Linn: Tagit bilder av Majd, ska sedan uppdatera postern. Gjort lite reklam.
Gotte: Gått igenom budget. Har inte fått kontakt med banken än.
Alex: Hade nämndråd förra veckan. Har gjort ett dokument där man nämndrådet kan
skriva upp saker som ska diskuteras och jobba vidare med.
Vincent: Har suttit med protokollet, ska se till att det skrivs under snarast.
Lisa: Inget har speciellt som har hänt.

4. Uppföljning från förra styrelsemötet
Nycklar i styrelsen:

Lisa: Bygget och sektionsförrådet
Gotte: Sektionsförrådet
Vincent: sektionsförrådet
Julia: Sektionsförrådet
Evelyn: Sektionsförrådet och Bygget

Se över om hur det är nödvändigt att dessa personer har nycklar.
Det är rimligt att styrelsen har minst en till bygget och några till sektionsförrådet.
Utskott ska prioriteras.

Förråden
Ska städas och se till att saker ligger på rätt plats. Släng det som inte

behövs och saker som inte fungerar.
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5. Punkter från styrelsen till Megarådet, Ekonomirådet och Nämndrådet
Inga soeciella punkter

6. Uppföljning SM
Det var några småmissar under sm. Nästa SM kan vi se till att

dokumenten är förberedda innan sm startar och att alla har stenkoll på sina
arbetsuppgifter.
Generellt gick SM bra. Vi är nöjda med det som röstades igenom.

Är det nödvändigt att verksamhetsplaner röstas igenom på SM? det
kanske går bra att de skickas in till styrelsen? Det kanske kan vara en vits att
göra den lite lättare börda för utskotten.

Motioner:
Märken: ska göras. Vi lägger fram några olika förslag och sen rösta om

det på nästa SM.
Nycklar: Skriva en nyckelpraxis och se till att utskotten får tag i de nycklar

de ska ha.

7. Pepparkaksbygge
Linn går med i pepparkakskommiten (inte officiell kommitte, men Lisa önskar). Vi

ser till att få fram ritningar och räkna på hur mycket pepparkaksdeg vi behöver.

8. Besök av finländare
Finländarna kommer och hälsar på den 28e. De som vill får komma in och gå

runt med dem.

9. Arkipelago och sektionens näringslivsverksamhet
Det var ingen som blev vald till arkipelago. Det är ett viktigt utskott som vi
verkligen behöver se till att den fungerar. Vi kollar på olika lösningar för att få
igång arbetet där.

10. Styrelsemiddagar
Se till att starta lite mer samarbete med andra sektioner. Vi vill ha bra
sammanhållning mellan sektionerna. Vi tänker aktiviteter och middagar med
andra sektionernas styrelser.

11. Övrigt
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Det har uttryckts missnöje att protokollet inte skrivits under inom rätt tid. Vi
instämmer och ska försöka få det att fungera. Det har varit problem innan och ligger
tyvärr på individer själva. Det vi kan göra är att säga under SM att det ska skrivas under
inom en vecka och få godkännande till det.

12. Mötet avslutas kl.


