
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2022

Styrelseråd
26-10-2022

Plats: A504
Fika: Kaffe och singoalla

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

1. Mötet öppnas kl. 12.13

2. Fika och samkväm med styrelsen
Kaffe och singoalla

3. Runda
Gotte: Snackat lite med pernilla. Komemr behöva ändra lite i budget.
Julia: Vi har fått mer information från KTH kring alkoholtillståndet om hur vi

ska gå tillväga nu framöver.
Linn: Har gjort lite reklam för SM, kommit ut med information kring motioner.
Alex: Har haft nämndråd. Mycket bra möte och viktiga grejer som lyfts upp.
Lisa:  Inget speciellt har skett sedan sist.
Vincent: Jobbar på med sittningen.
Evelyn: Event vill boka osqvik,

4. Uppföljning från förra styrelsemötet
Sittning: Kollar lite med finsittningen vilka alternativ som är möjliga. Om det

inte kommer 120 kommer vi gå i förlust. Beroende på hur många som kommer kanske vi
behöver senarelägga sittningen och ha en lite mindre finsittning. Då kan även FOGA dra i
sittningen. Beslut om att senarelägga sittningen. Vi går ut med information med under
dagen.

SM: SM är om 2 veckor. Julia ska kolla på dagordningen så kollar vi på det
nästa möte.

5. Punkter från styrelsen till Megarådet, Ekonomirådet och Nämndrådet
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16e november har s-länken en eftermiddag där studenter är välkomna. De
kommer bjuda på lunch och ha lite föredrag under dagen. Det kommer handla om
cirkulärt byggande. Efter det är s-länkens årsmöte. Det ska komma ut information
om detta till studenterna på arkitektur.

Se till att nycklarna kommer till megarådet.

6. Återkoppling från KNAS
Ska ha möte med Klas. Ska snacka lite till om ett till förråd och en

canvaskurs där vi kan nå ut till studenterna lättare.
Punkter från studenter. Se anteckningar i Nåmndrådet XXXXXX.

7. Månadsbrev
Skriv ihop ett månadsbrev. Presentera nya styrelsen. Vi har många nya

förtroendevalda (de kommer i ett annat mail). SM1 (tidigare budgetSM).

8. Verksamhetsplan
Diskuteras på måndag.

9. Representation
Det har börjat komma in lite inbjudningar till sittningar. Vilka ska gå på

vilka?

10. Stadgeförändringar
Ta kontakt med den kommitten och se om det är något som behövs

ändras.

11. Övrigt
Vi har fått en fråga om vi vill bygga pepparkakshus från W.
Ekonomiråd och nämndråd ska säga till när de vill ha sekreterare närvarande.

Mötet avslutas kl. 13.00


