Arkitektursektionens Verksamhetsberättelse
Planer för året
Planerna för sektionen var att öka antalet medlemmar och engagemanget, samt att främja
medlemsinitiativ. Sektionen ville öka samarbetet mellan utskott i stort och utveckla
Megarådet. Vi ville slutföra implementeringen av den genomröstade centrala ekonomin, med
gemensamma investeringar/inköp. Vi hoppades även på att öka synligheten på campus och
få ett högre deltagande på SM. Vi ville även öka inkluderingen på sektionen genom att
inkludera internationella studenter i sektionen samt stärka samhörigheten inom sektionen.

Verksamhet under året
Under året har sektionen hållit i en rad olika event. Festeriet har kontinuerliga pubar, event
har hållit i roliga aktiviteter, det nya utskottet FOGA har genomfört flera gasquer, både för
sektionsaktiva och för alla sektionsmedlemmar. De genomförde även ett jubileum i
Arkiktektursektionens 112:e födelsedags ära. Arkipelago genomförde en digital
arbetsmarknadsmässa och A-baren genomförde den första puben i Amöban efter Covid-19.
Mottagningen har genomförts galant, vilket också har resulterat i ett högre engagemang hos
de nyantagna. Arkitektursektionen har för första gången någonsin ett eget phøseri.
nollegasquen gästades också för första gången av en A-alumn! En mycket lyckad
utskottsmässa bedrevs under början av verksamhetsåret för att locka medlemmar till utskott
och nämnder. Sektionen har genomfört många intern sittningar för att främja samarbetet och
samhörigheten för sektionsmedlemmar.
Under året har vi ökat vår representation och mestadels av informationen ut till studenter har
skett på både svenska och engelska, därmed ökat inkludering på sektionen för de
internationella studenterna. Nämnder har fått möjligheter att starta sociala mediekonton och
fått logotyper. Sektionens grafiska profil har uppdaterats, och en formel har gjorts för att
kunna återskapa sektionens logga på korrekt sätt. Sektionen har även skapat en
eventkalender. Nämndarbetet inom sektionen har fått en mycket bra grund och kan fortsätta
bedriva sitt arbete på ett effektivt och inkluderande sätt framöver.
Sektionen har skickat ut månadsmejl och hemsidan har uppdaterats och omformaterats.
Vi har försökt skicka ut ett månadsmail till alla medlemmar med information och nyheter från
styrelsen varje månad.
Under SM har vi ökat antalet närvarande och styrelsen har även gjort ett gediget arbete med
stadgarna för att hålla dem uppdaterade. Styrdokumenten har drastiskt ändrats och
förbättrats. En kommitté tillsattes för att granska och förbättra dem, och nya stadgar &
reglemente röstades igenom under 2022.
Studiebevakningen har sett till att informationen från skolan standardiserats och
kommuniceras via Canvas med god framförhållning.
Vi har med Megarådet börjat få ett bra system för gemensamma inköp.
Under året har bland annat ovvar, sektionsmärken och megaroner till ovvar inköpts.
Bemärkelsekommittén har införskaffat och gett ut bemärkelser till alla som gjort sig förtjänt
av dem. Rustmästeriet har köpt in ny sektionsklädsel. Sektionsmärken har skapats och
givits ut, samt SM märken för de som varit med på SM.

nämnderna har fått en bra grund att stå på för att fortsätta deras viktiga arbete. Regler
gällande schema och öppettider för huset har också varit frågor som styrelsen har drivit
igenom.
Det har varit extra mycket representation då de flesta sektioner haft jubileum och
nollegasquen efter pandemin. Vi har nästan kunnat gå på alla och det har varit väldigt
uppskattat hos de andra sektionerna. Samarbete mellan andra sektioner har också främjats
på grund av det.

Analys av verksamheten, förbättringsförslag?
Det gångna verksamhetsåret började under hösten 2021 med den ganska bra start då de
flesta förtroendeposter var fyllda. Event och aktiviteter genomfördes under hösten i
någorlunda vanlig mån, vi hade högt tryck på våra pubar, möten och event då de flesta var
väldigt taggade på att umgås efter pandemin.
Dock var pandemin inte helt över vilket resulterade i att stora event såsom
Arkipelago-mässan och Slutfesten inte kunde genomföras normalt eller genomföras över
huvud taget. En verksamhet som under året gått över förväntat är Festeriet, de har under
året börjat ha pubar varje fredag och verkligen växt över campus. De hade ofta kö på
fredagar och har fått rykte som bra och populära hos de andra sektionerna. En verksamhet
som hade kunnat utökas och bli mer tillgänglig är gasquer av FOGA. Medlemmar har
uttryckt att fler av gasquerna borde vara öppna för alla och inte interna. Kan de interna
gasquerna istället falla över på andra utskott/roterande schema för interna aktiviteter istället
för att falla på några få utskott?
Under det gångna året kan vi se en ökning i nyfikenhet från internationella studenter då
information har kommit ut på engelska. Att hemsidan även har fått en engelsk variant har
varit bra, dock så är den inte felfri. Bland annat hade det varit bra att översätta stadgarna,
policys och andra dokument till engelska.
Att hållbarhetsnämnden har börjat fått mer verksamhet är också mycket positivt då
nämnd-verksamheterna är mycket viktigt både för sektionen internt men speciellt för
arkitektutbildningen i stort. Studiebevakningen på sektionen har sett till att kommunikation
mellan lärare och student förbättrats, och att schemaläggningen håller en god
framförhållning. Studiebevakningen fortsätter att arbeta med frågor som rör studenterna,
och gör så kontinuerligt.
Sektionen har under året ansökt och blivit beviljade Friskvårdsbidrag vilket möjliggör att
sektionen nu kommer ha resurser för att starta upp och bedriva idrott och annan
hälsobringande verksamhet för våra medlemmar. Detta har inte använts till fullo och vi
rekommenderar starkt att göra mer för pengarna.

Året började bra med engagemang och nya initiativ. I höstas började vi med lite sämre
kommunikation mellan utskottets ansvariga och styrelsen som har blivit bättre med tiden.
Kommunikationen mellan styrelsen och nämnderna har också blivit bättre då det haft
“nämndråd” med varandra och en kontaktperson i styrelsen.
Vi har delat upp styrelseråd och Megaråd till separata råd och gjort vice-ordförande ansvarig
för Megaråden. detta kommer hjälpa i planering och kommunikationen.
Posten Programansvarig Student (PAS) har försvunnit och ersatts av två poster,
Studienämndsansvarig Student (SNAS) och Kommitté och nämndansvarig Student (KNAS).
Ansvarsområdet som PAS tidigare erhållit har nu delats upp så att studienämnden inte
längre förvaltas av en styrelseledamot, och därmed blivit jämlik med andra nämnder. KNAS
bedriver nu en mycket mer generell studiebevakning och behöver inte längre bedriva
nämndsverksamheten.

Hur har gruppen sett ut/fungerat
Det har varit möten var tredje vecka med Megarådet för att ha kontinuerlig kontakt.
samt fyra SM för att få in medlemmars åsikter. Studienämndsmöten tillsammans med
nämndansvariga för JML och hållbarhet har bedrivits varannan vecka för att öka
kommunikationen mellan nämnderna. Kommunikationen mellan studiebevakningen har
förbättrats ordentligt.
Vi har jobbat med teambuilding inom styrelsen, vi har gjort punch, målat koppar, gjort egna
tröjor haft middagar och skålat samt öppnat presenter tillsammans. Vi har även haft några
tillställningar när vi förberett och jobbat tillsammans för att representera på andra sektioner
eller anordna mingel innan våra egna banquetter. Det har varit bra teambuilding och fått oss
jobba bra som en grupp.
Megarådet har även gjort roliga aktiviteter tillsammans och förbättrat komunikationen mycket
efter dessa.

Förändring/utveckling mot tidigare år och skillnader mot dina
förväntningar
Från tidigare år har det inte varit samma utmaning med att upprätthålla engagemang, då
många var taggade efter pandemin. Det har även varit bra då många från tidigare år är kvar
och ökat engagemanget hos de nya.
Vi har haft större möjlighet att representera sektionen, och främjat samarbeten mellan andra
sektioner. Hur vi i styrelsen fungerar och att det ifrågasätts, skickas in motioner och
kommentarer. Folk har haft åsikter i år om grundläggande grejer och om hur verksamheten
förvaltas vilket är väldigt bra för sektionens transparens och välmående.
Styrelsen har i år varit mer närvarande i utskott, och hjälpt till med att bedriva
utskottsverksamhet. Styrelsen har även varit med och lagt en ordentlig grund för
nämndverksamheten på sektionen.
Det påbörjades ett väldigt bra internationellt arbete som rann ut ur sanden men det
skapades fortfarande intresse från de internationella. En internationell nämnd har tillsatts,

som har som uppdrag att granska skolan såväl som sektionen i frågor som rör internationella
studenter och hur de integreras i utbildningen och sektionslivet.
Kommunikationen med skolan har blivit mycket bättre, förväntningarna var låga men har
visats sig att skolan varit ett stort stöd och hjälp oss massor. Vi har gått på de möten som
varit viktiga under året och sett till att representera sektionen i skolan, ABE och påTHS.
Sammanfattningsvis har verksamhetsåret varit ett intressant år med mycket engagemang
och roligheter från olika håll. Vi ser att sektionen ökar i storlek och engagemang mer än
någonsin förut och att fler blir taggade på att fortsätta bedriva verksamheter och främja
samarbete i framtiden.
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