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Arkitekturbaren skall verka för att vara en knutpunkt och mötesplats för studenterna på             
Arkitekturskolan. Vår lokal är belägen på så vis att studenterna enkelt kan ta del av de event                 
vi arrangerar utan att behöva lämna skolan. Samtidigt som vi ligger i god anslutning till               
A-skolans föreläsningssalar. Detta medför att våra event med smidighet kan anslutas till            
andra event som skolan anordnar, exempelvis föreläsningar eller workshops. Samt de event            
som anordnas av andra studentorganisationer såsom: Sveriges Arkitekter Studenterna,         
Arkipelago och Skalan. 
 
Under verksamhetsåret 2020 hölls ingen barverksamhet. Det generella blockschemat för          
Arkitekturbaren innefattar att åtminstone en A-bar schemaläggs torsdagskvällar varje månad          
med utsatta tider 17:00-23:00, samt en avslutande slutfest för Arkitektskolans studenter i            
slutet av maj-månad. På grund av den rådande pandemin Covid-19 har A-barens            
verksamhetsår 2020 varit stillastående sedan skolan stängde sina dörrar inför digital           
distansundervisning (mars 2020). Under HT-2020 har A-baren budgeterat för eventuell          
verksamhet, men står efter de nya reglerna som släpptes av regeringen (11:e november 2020),              
och i samband med Arkitekturskolans beslut att återgå till digital undervisning, att inte             
fastställa några planer på barverksamhet under VT-2021. Nästa målsättning börjar med           
HT-2021 då vi med förhoppning kan komma åt skolans lokaler igen under normalläge och då               
planera återuppväckande av A-baren. 
 
För A-barens framtida säkerhet är det viktigt att undvika ekonomiska utgifter nu när             
barverksamhet inte kan hållas. Den största ekonomiska förlusten för A-baren är den utgångna             
alkohol i A-barsförrådet som kommer behöva ersättas. Utöver detta bör A-barens ekonomi            
vara stillastående för att vi vid senare tillfälle ska kunna återuppta bar-verksamhet precis som              
det var innan pandemin. 
 
Vi vill upprätthålla a-baren genom att låta den successivt utvecklas genom att den går i arv                
till nästkommande studenter på Arkitekturskolan. I och med det krävs det att A-baren kan              
hänvisa till tydliga instruktioner för trygg hantering av tillstånd, säkerhet och förvaring.            
Samtidigt ska det finnas dokument och kontaktinformation lättillgängligt för nästkommande          
klubbmästare. Vi vill förhålla oss till vad regeringen och folkhälsomyndigheten säger i första             
hand. Därefter kan vi planera hur vi ska gå vidare, allt eftersom A-baren framförallt går runt                
tack vare de som besöker baren. Vårt mål är, då pandemi-situationen återgått till ett              
normalläge, att som först kunna återgå till barverksamhet som det såg ut förut. 


