
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2022

Megarådsmöte
3-11-2022

Plats: Zoom
Fika: —

Närvarande: (Vice ordförande), (Sekreterare), (A-baren), (Event), (Festeriet), (FOGA),
(Mottagningen).

1. Mötet öppnas kl. 12.16

2. Fika och samkväm med styrelsen
ingen fika

3. Runda
Event: Har haft lite möten och börjat planerat lite. Har haft en kick-off.

Planerat lite mindre grejer och även bokat osqvik.
Festeriet: Har haft pub, det gick svinbra! Hade möte i tisdags om

alkoholtillstånd. Har en till pub planerat under denna termin.
A-baren: Har letat lite information om hur a-baren ska skötas. På g att ha en

pub.
FOGA: Har startat upp. Fogisarna vet att de är fogisar. Kikat på att ha sittning

i december.
Mottagningen: Har startat upp med möten. Satt a-gruppen. Ansvarsgruppen

har haft överlämning med den tidigare ansvarsgruppen. Den 15e är det dags för första
stormötet. 3e december kommer det vara kick-off på osqvik.

4. Skriva verksamhetsplan
Inför SM ska en verksamhetsplan skrivas.

5. Uppdateringar: nycklar och förrådsstäd
Nycklarna är på gång. Vi ska se till att ni får tillgång till de rum ni behöver ha

tillgång till.

6. Punkter och tankar till styrelsen
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Kolla i övrigtpunkterna.

7. Tankar och råd till varandra
Viktigt att kommunicera med varandra i megarådet så att aktiviteter inte

krockar.

8. Alkoholtillstånd
Det är i rullning. Vi har kommit ett steg fram i arbetet vilke är väldigt roligt för

oss.

9. Nya upplåtelseavtal, åsikt om lokal
Alla sektionslokaler ska det skrivas nya upplåtelseavtal till. Vi ska skicka in

åsikter och tankar om sektionslokalerna, vad vi vill ska stå med i avtalet eller olika frågor
som kan va bra att ta med till THS. Mailet kommer skickas i megarådschatten så att folk har
tid att fundera och skicka in åsikter via slack.

- Finns det möjlighet att förtroendevalda kan ha tillåtelse att stänga av larmet om
städningen drar ut på tiden?

10. Övrigt
- Viktigt att när folk använt iZettle ska man meddela var de är. Som standard

ska de ligga i bygget. Viktigt att alla har koll på dem för att vår verksamhet
ska fungera.

- Går det att få ett konto till martin och servera?
- Stad-diplomen? När kommer de till utskotten?

11. Mötet avslutas kl. 12.43


