
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2022

Styrelseråd
30-11-2022
Plats: A504 och zoom

Fika: LILA DAMMSUGARE!!
Närvarande: Lisa, Alex, Vincent, Julia, Linn, Gotte

1. Mötet öppnas kl. 12.15

2. Fika och samkväm med styrelsen
Lila dammsugare som Linn har bakat.

3. Uppföljning från förra styrelserådet
Från ledningsgruppsmöte: Vi har tagit upp anslagstavlan igen. De flesta verkar

positiva. Vi måste bara kolla upp mått och sånt. Vi ska även jobba mer med
ljusdesigneleverna för att de ska känna sig mer inkluderande.

4. Punkter från styrelsen till Megarådet, Ekonomirådet och Nämndrådet
Inga specifika punkter till råden.

5. Sektionens hållbarhetsarbete
● Vad kan sektionen göra?

○ Skriva en policy som sektionen har.
○ Vi kan kolla på hur det ser ut när vi caterar mat. Se till att maten är

hållbar, vegetariskt och standard. Se till att ha vegetariskt under
sektionsmöten.

○ Använd inte för mycket engångsartiklar. Kanske köpa in
hårdplatstallrikar för att slippa köpa in engångsartiklar. Prata med
utskotten och nämnderna så att alla är med på banan och att de får
komma med förslag på hur vi ska jobba.

○ Kanske skapa en pott för hållbarhetsinitiativ.
● Vad kan THS göra?

○ Vi vet inte vad THS gör kring dessa frågor. Be THS vara tydliga
med det arbete de gör för hållbarhetsfrågor.

○ Dåligt vegetariskt och veganskt utbud i restaurangen. Samma när
man caterar mat så är de flesta alternativen med kött/fågel/fisk.
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● Vad kan KTH göra?
○ Vi behöver på ark skriva ut väldigt mycket papper till handledningar

och ibland kan det kännas väldigt onödigt. Kolla på vilka krav som
ställs på eleverna och hur det påverkar vårt hållbarhetsarbete.

○ Det ska vara lätt att komma åt ett soprum för då kommer det
sorteras mer. Se till att alla vet om var man kan slänga sopor och
sortera.

6. Förfrågan från Hållbarhetsnämnden
Hållbarhetsnämnden vill anordna ett lotteri. Man köper en lott och de vill senare

använda vinsten för att plantera träd. Vi ber hållbarhetsnämnden skriva en ekonomisk
kalkyl kring detta och så vi kan se tydligare deras plan. Roligt initiativ som vi gärna ser
sker.

7. Uppföljning arbete med verksamhetsplanen
Vi har kollat lite på vår verksamhetsplan för att se att vi följer våra mål.

8. Styrelsetröjor
Vi har förslag på styrelsetröjor. Vi kollar vidare på det snart.

9. Nymble och Osqvik
Vi har fått in förslag för hur vi ska ha bättre rutiner för numble och osqvik. Vi kollar

igenom dokumentet och ser vad vi tycker om detta. Vi pratar om detta nästa möte.

10. Övrigt
Till nästa möte: Kolla igenom verksamhetsplanen, skriv 5 punkter.

Läs igenom PM om nymble och osqvik.

Se till att svara i trådar i slack, jobbigt att hitta saker annars.
Vi behöver fler nycklar till förrådet.
Se till att spara kvitton när folk lägger ut.

11. Mötet avslutas kl 13.03


