
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2023

Styrelseråd
10-01-2023

Plats: a504
Fika: Havrebollar, nobless, kaffe, varmt vatten

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

1. Mötet öppnas kl. 12.10

2. Fika och samkväm med styrelsen
Mysig fika med styrelsen,

3. Uppföljning från förra mötet
Se till att tacka de som nu går av som nämndansvariga. Nämndråd imorgon. Be dem
kolla på

4. Propositioner till SM2
- Stadgar

- Lite ändringar i stadgarna. Vi godkänner de ändringarna, ska röstas
igenom på SM2. Ändringarna läggs upp på hemsidan inom kort.

- Reglemente
- Det är en del ändringar i reglementet. T.ex. ändringar som “sångboken

skall bör vara med på sittningar”. Vi godkänner ändringarna som ska
röstas igenom på SM2. Ändringarna ska läggas upp på hemsidan
inom kort.

- Ekonomi
- Visa på SM vad som har ändrats i sektionsbudgeten. Ändringar har

gjorts inom arkipelago och även pengarna för JML. Summan har inte
ändrats men det är lagt som en pott så att om JML inte gör av med
alla pengarna ska resten av sektionen kunna göra JML-arbete.

5. Motionssvar till SM2
 - Kårfullmäktigeledarmöter från Styrdokumentskommitén

○ En motion om att lägga in röstning om kårfullmäktige inom A. Det är en
ändring som sker på THS så vi måste lägga in ett stycke om detta i våra
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stadgar. Vi godkänner motionen med än lite ändring (fel datum inlagt på
mandatperioden).

 - Bemärkelser från Bemärkelsekommitté
○ I stora delar godkänner vi motionen. Det finns lite ändringar som vi kommer

lägga fram. Det finns också delar i motionen som vi uppmanar SM ta beslut
om.

6. Övrigt kring SM2
 - Dagordning

○ Dagordningen är snart klar. Läggs sen upp i slack så att styrelsen ska se hur
det ser ut.

 - Roller innan & under SM
○ Vincent mötesordförande
○ Lisa sekreterare
○ Prylkommiten säljer ovvar och band
○ Evelyne kollar mat och projektor.
○ Se till att hjälpa evelyne att hämta maten
○ De som kan i styrelsen ses kl. 16

7. Excellence
- Excellencemöte kommer senare under året där excellence ska väljas.

8. Drive
- Kolla på möjligheten att skapa ett google workspace. det skulle göra så att

alla lättare kan kopplas till olika drive och även kanske flytta mailen till google.

9. Hedersuppdrag till SM2
- fanbärare, vi har två nomineringar. Styrelsen godkänner de nomineringarna.

10. Utmärkelser till SM2
- bordläggs

11. Övrigt

12. Mötet avslutas kl. 13.20

 
 


