
ARKITEKTURSEKTIONEN THS
-2023

Styrelseråd
25-01-2023

Plats: A504
Fika: INGET :((((

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

1. Mötet öppnas kl. 12.05

2. Fika och samkväm med styrelsen

3. Uppföljning från förra styrelsemötet
Kontakt Internationella studenter

- vi ska få en lista av internationella studenter av THS när deras
mottagning är klar. Då ska vi skicka ut infomailet.

4. Punkter från styrelsen till Megarådet, Ekonomirådet och Nämndrådet
- inga speciella punkter

5. SM 2 tankar och reflektioner
- Roligt SM, det finns lite förbättringspunkter. Julia Nordlöf och Lisa kommer

sätta sig och kolla på punkter hur man kan göra mötena smidigare i
framtiden.

- punkt 4.5 blir en proposition på nästa SM.
- bättre med kall mat

6. Canvaskurs
- vad vill vi att den ska vara?

- Alla blir elever på skolan blir inbjudna till kursen. Man får tacka ja eller
nej till kursen.

- Ska vara en kommunikationskanal mellan sektionen och eleverna.
Huvudsakligt på engelska.

- Lägga upp styrdokument, info om sektionen osv.
- guide till hur man betalar ths medlemskap
-
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- Vad har vi att göra
- kväll där vi kollar allt vi vill göra med kursen

7. Personval av styrelsen
Styrelsen får inte välja in en medlem till styrelsen utan vi måste tillsätta vice

på SM. Vi kommer nog att sätta in ett extra SM så snart som möjligt för att kunna få
in en vice i styrelsen. Vi försöker få ut kallelse innan måndag.

Emilia vill fortsätta som skyddsombud. Vi kan rösta in henne på fyllnadsval,
så hon sitter till nästa termin. Alla röstar för att rösta in Emilia Eckerlid till
skyddsombud.

8. QarnevalAmbassadör
Lägga ut på instagram så folk kan ansöka om posten.

9. Övrigt
- Månadsmail, är det några punkter ni vill ha med? Inga fler punkter kom fram

än de som redan kommer skickas ut i månadsmailet.
- A-skolan har inte en en studentrepresentant på ABE-skolans möte. Vi måste

hitta en person som kan vara representant.
- Arbete med framtidens arkitektutbildning har påbörjats. Malin vill prata med

hela styrelsen nästa onsdag. Vi kommer snacka om vad som händer med
programmet i framtiden.

10. Mötet avslutas 12.56


