
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2023

Styrelseråd
18-01-2023

Plats: A504
Fika: Chokladbollar

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

1. Mötet öppnas kl. 12.17

2. Fika och samkväm med styrelsen

3. Runda
Lisa: Det har gått bra
Linn: Styrelsetröjorna är på g, klar med grejerna som skulle göras innan SM.
Evelyne: Det går bra med jobbet. Ska träffa en person från KTH säkerhet nästa

vecka. Vi ska lista ut hur många nycklar vi vill ha i sektionen.
Julia: Jobbat på så mycket hon kunnat iom flytten.
Alex: Har haft nämndråd, har jobbat på att få efterträdare för nämnder. Jobbat på

märkena som man får på SM.
Vincent: jobbat med det material som ska visas på SM så det blir smidigt. känns

som att det kommer gå bra ikväll.
Gottfrid: har problem med fortnox, inte fått de svar han behöver. jobbar med

fullmakterna. Ska gå till banken efter SM.

4. Uppföljning från förra styrelsemötet

5. Avstämning inför SM2
- vet alla vad de ska göra

- Pizzor är beställda, dricka ska inköpas, kolla på adapter för SM så vi kan visa
på projektorn. Hämta ovvar och izettle

- Vem presenterar vad
- Linn tar stadgar och reglemente
- Lisa: verksamhetsplan, motionssvar, Kamratstipendium
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- evelyne tar över som mötesordförande när vincent står på val som
ordförande.

- Alexander: Fanbärare, märken
- Gotte: Sektionsbudget, motionen
- Vincent: motionssvar till gottes motion
-

- Ekonomiska berättelser
- De som är på plats kan berätta om vad som har gjorts inom deras utskott.
- flytta den punkten till senare på SM. Så att julia kanske har möjlighet att

komma in och säga några ord om ekonomiska berättelserna.

6. Infomail till internationella och ljusstudenter
Vi borde skicka ett infomail till internationella studenter och till light studio för att få

in det mer i vår sektion. Sekreterare skriver ihop ett infomail. Information om våra sociala
medier, studentlivet, osv. Internationell ansvarig skulle vara bra att starta lite träffar mellan
utbytesstudenterna.

7. Övrigt
Representanter till Medisinska.
Present från Julia! Lila sytråd som passar till ovven!!!

8. Mötet avslutas kl. 12.59


