
1.8.4 Utskottens arbetsbeskrivningar

Eventutskottet

Eventutskottets uppgift är att anordna aktiviteter och event som bidrar till gemenskapen
inom Arkitektursektionen.
Det kan vara litet som stort. Från spelkväll eller vinprovning till bal med trerätters. Alla
arrangemang ska dock
fokusera på att stärka gemenskapen inom sektionen. Det är även eventutskottets uppgift att
forma och förvalta arkitektursektionens identitet och traditioner. Eventutskottet ska fungera
som en länk mellan de olika utskotten
och ska till stor del samarbeta med dem. En viktig del i arbetet är att fånga upp initiativ från
studenter,förfrågningar från andra sektioner och dylikt.

Eventutskottets uppgift är att annordna aktiviteter och event som bidrar till gemenskapen
inom Arkitektursektionen. Det kan vara litet som stort. Från filmvisning, spelkväll eller
vinprovning till bastukvällar. Alla arrangemang ska dock fokusera på att stärka
gemenskapen inom sektionen. Det är även Eventutskottets uppgift att forma och förvalta
Arkitektursektionens identitet och traditioner. Eventutskottet ska fungera som en länk mellan
de olika utskotten och ska till stor del samarbeta med dem. En viktig del i arbetet är att
fånga upp initiativ från studenter och vara öppna för samarbeten med andra sektioner.

“Gasqueutskottet”

“Gasqueutskottet” anordnar gasquer och fester som bidrar till god stämning och
gemenskap inom Arkitektursektion. Det kan vara av varierande storlek och sort, från
slasquer till banquetter. “Gasqueutskottet” kan även samarbeta med övriga utskott. En del i
arbetet är att fånga upp förfrågningar från andra sektioner och dylikt men arrangemangen
ska hela tiden verka för Arkitektursektionens bästa. Att forma och förvalta
Arkitektursektionens identitet och traditioner är också en del av “Gasqueutskottets” uppgift.

Mottagningen

Arkitektursektionens mottagning hälsar vid terminsstarten de nyantagna studenterna
välkomna till arkitektskolan. Mottagningsveckorna är en uppskattad möjlighet för de
blivande arkitektstudenterna (nØllan) att bekanta sig med sina nya kurskamrater, äldre
studenter, A-sektionen, THS:s andra sektioner och föreningar, Arkitekturskolan samt övriga
KTH. Mottagningens syfte är helt enkelt att välkomna nØllan och ge en inblick i studentlivet.
Mottagningen arrangeras av en planeringsgrupp (PLAN) som leds av mottagningsansvarig.
Under mottagningsveckorna tillkommer ytterligare studenter som tillsammans med
planeringsgruppen är phaddrar åt nØllan.



A-Baren

A-Barens (Arkitekturbarens) ansvar är att arrangera barer, fester och andra tillställningar på
Arkitekturskolan. A-baren drivs av en ledningsgrupp bestående av Klubbmästare,
ekonomiansvarig och ev. ytterligare ansvariga. Baren hålls vanligtvis på torsdagar kl 17-00
ungefär en gång i månaden. Inkomster från baren ska täcka alkoholinköp, uppdatering av
utrustning och dekoration. Baren är och ska vara en plats för att all personal, studenter,
tidigare studenter samt deras anhöriga ska kunna mötas och umgås utanför skoltid. På det
sättet skapas ett öppet och varmt klimat på skolan. Vid vårens terminsavslut håller baren
också i en slutfest, tidigare år på skolans bakgård vilken är upplagd på samma sätt som
barerna men i större skala.

Festeriet

Festeriet jobbar för att arkitektsektionens studenter skall få ett roligare studentliv. Här
engagerar sig studenter från alla årskurser för att anordna pubar och event. Festeriet
arrangerar pubar i Sektionslokalen Byggeriet, ungefär varannan vecka. Utskottet leds av en
Festmästare som tillsammans med ekonomiansvarig, personalansvarig,
beställningsansvarig, kommunikatör och barpersonal planerar och genomför event.

Arkipelago

Arkipelago Sverige är samlingsnamnet på det samarbete som startades våren 2011 mellan
arkitekturutbildningarna i Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå samt BSK i Karlskrona,
med Sveriges Arkitekter som huvudsamarbetspartner. Målet är att skapa olika typer av
högkvalitativa mötesplatser mellan studenter, företag och organisationer kopplade till yrket.
Utöver föreläsningar, mingelevent och workshops håller Arkipelago i en årlig
arbetsmarknadsdag. Mässan är utskottets huvudevent och har blivit den viktigaste
mötesplatsen mellan studenter och branschen. Arkipelago-gruppen består av cirka
15–20 personer och leds av Näringslivsansvarig.


