
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2023

Styrelseråd
04-01-2023

Plats: Zoom
Fika: Egen fika

Närvarande: Julia, Vincent, Gottfrid, Evelyne, Linn, Lisa, Alexander

1. Mötet öppnas kl. 12.05

2. Fika och samkväm med styrelsen
Hur har det varit i jul o hur det känns inför sektions arbetet

3. Runda
Gotte:  lugn jul, problem med bokföringssystemet
Vincent: lugn bra jul, börjat nu igen med sektionsarbete efter nyår
Alexander: bra jul, paus från sektionsarbete. ska kolla igenom jml arbete,
linn, rest som en tok. skickat ut grejer inför sm, samlat in loggor, fixat med

tröjor
Evelyne: tagit det lugnt under jul och nyår. Innan ledigheten skrev evelyne

lokalbokningsguide till sektionerna och satt upp ett dokument som delas med bygg
för att boka bygget. Nycklarna ska utökas. Jobbar på en lista med saker som ska
göras inom LAS.

Lisa: Jobbat på cervera i princip hela julen. Inte haft tid med att jobba på
sektionsgrejer.

Julia: haft mycket med styrelsejobb. Försökt tagit en paus under ledigheten
men det har varit mycket som ska avslutas med styrelsejobbet. Många sektionsgrejer
som ska göras samt mycket inför plugg och flytt.

4. Uppföljning från förra styrelsemötet

5. Verksamhetsplan
Vi arbetar med att kolla på vår verksamhetsplan och se till att alla punkter
följs upp.
En viktig punkt är att se till att folk inte blir utbrända när de jobbar med

sektionen. Se till att det är en hållbar arbetsmiljö.
Vi behöver lyfta att vi har en gemensam pott som man kan söka pengar från.

De pengarna ska gå till sektionens medlemmar.
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6. Punkter från styrelsen till Megarådet, Ekonomirådet och Nämndrådet
Nämndrådet har möte torsdagen då skolan börjar. Alex kan skicka ut till

nämndrådet att de kan kolla om någon är sugen på att ta över nämnden, det kan
också vara bra att hjälpa med hur överlämningarna ska göras. De ska göra en
verksamhetsberättelse.

Torsdagen efter kör Megarådet. Efter det Ekonomiråd.
Till alla: Glöm inte att fråga om arbetsbörda och stress och se till att jobba

mot en hållbar arbetsmiljö.

7. SM2
Lisa tar sekreterarrollen, Vincent kör mötesordförande, och sen kör vi mötet i

a124. Kolla med a-baren om vi de vill sälja sin alkohol under mötet. Vilken mat ska vi
ha? Kanske något annat än pizza och sushi? Förslag på subway eller wraps. Evelyne
kollar på lite mat.

8. Styrdokument
Propositioner: Gottfrid sitter med budgetrevidering. Vi kollar på det nästa

möte.
Det är lite ändringar i stadgar. Måste bli genomröstade på två SM. En ändring

i stadgarna är att styrelsen ska kunna ändra stavfel, meningsuppbyggnad och andra
fel i styrdokumenten och reglemente.

På nästa möte ska vi ha gått igenom de ändringar som gjorts i styrdokument
och reglemente, vi kan även lägga till eller ta bort grejer om man vill.

Lite för mycket text i styrdokumenten. T.ex. lång text om sektionens fana.

9. Excellens
Se till att nominera folk till excellens. Prata mer om detta på nästa möte.

10. Drive
Bordläggs till nästa möte

11. Styrelsetröjor
Det är pågång och väntar på svar från tryckeri.

12. Övrigt

13. Mötet avslutas 13.00


