
Sektionens verksamhetsplan 2022-2023

Nulägesanalys

Idag har vi en sektion som är mitt i en stor utveckling och tillväxt period. Vi har ökat
mängden medlemmar något men främst har vi ökat mängden aktiva medlemmar
avsevärt. Alla sektionens grupper har nu en verksamhet och vi har dessutom en ny
nämnd för detta år. Stadgarna har gjorts om från grunden, och förfinats. De nya
styrdokumenten har börjat gälla och sektionen mår mycket bättre på grund av det.
Vi ser en stor potential i det ökade engagemanget och att det är essentiellt att vi
förvaltar det. För tillfället är nästan alla poster inom sektionen fyllda med några
poster står vakanta.

Kortsiktig vision

Vi vill under året fylla de poster i sektionen som står vakanta.

Under året vill vi att sektionen ska verka för sina medlemmars bästa. Vi vill öka
engagemanget bland medlemmarna, både bland evenemang och på
sektionsmöten.

Sektionen har en tydlig kommunikation gentemot sina medlemmar som lätt kan
göra sig införstådda i sektionens verksamhet.

Alla sektionsmedlemmar ska se att sektionen kan möta deras behov och önskemål
och nya medlemsinitiativ används för att bredda sektionens verksamhet.

Det ska finnas möjligheter för både studenter i de högre årskurserna, studenter som
läser ljusdesignprogrammet samt internationella studenter att engagera sig i
sektionen. Dessa studenter ska känna sig välkomna och deltar på sektionens
evenemang och i den demokratiska processen.

Sektionen ska ha effektiva och attraktiva sektionsmöten där medlemmarna kan
känna sig hörda, ta mer del av sektionens demokratiska process och få en djupare
inblick i sektionens verksamhet.



Långsiktig vision

Sektionens verksamhet ska växa och inkluderar även verksamhet riktad mot eller
organiserad av studenter i högre årskurser, ljusdesignprogrammet samt
internationella studenter.

Sektionen ska ha tydliga och väl fungerande styrdokument som inte behöver
revideras av varje ny styrelse. Sektionens verksamhet är väl planerad för att jämna
ut de förtroendevaldas arbetsbörda under året och undvika stressfyllda perioder.

Sektionen ska ha påbörjat ett arbete för en alumniförening för att skapa en starkare
kultur mellan studietiden och arbetslivet. Det är dels viktigt för att få in sponsring till
sektionen genom företag där personal känner personlig anknytning och vill stötta
sektionen men även för att hjälpa folk att hålla kontakten.

Mål

● Öka och bevara kunskap, personer och erfarenheter inom sektionen
● Öka engagemang
● Inkludera alla studenter
● Främja inkludering av internationella studenter
● Öka samarbetet och förbättra kommunikationen mellan utskott
● Öka deltagandet på sektionsmöten
● Främja medlemsinitiativ
● Stärka samhörighet inom sektionen
● Fortsatt och utvecklad studiebevakning
● Främjande av sektionslokal
● Bättre och mer tillgänglig kommunikation
● Främja ett hållbarhetsrelaterat förhållningssätt.
● Uppföljning av verksamhetsplan och sektionsarbete



Strategier och metoder för att uppnå visioner och mål

Öka och bevara kunskap, personer och erfarenheter inom sektionen

Att bevara kunskap inom sektionen är viktigt då posterna ofta byts ut årligen. Med
tradition av välskrivna överlämningar bygger vi upp en mer rigorös kunskapsbank. Vi
vill även skriva praxis som kommer underlätta i de arbetsuppgifter som återkommer
år från år. Utbildningar från både THS och internt inom sektionen ser vi kan bidra till
en bredare kunskap hos alla engagerade.

För att hålla kvar sektionsmedlemmar i äldre årskurser vill vi vara
välkomnande och öka engagemang för alla att komma tillbaka efter t.ex utbyte eller
uppehåll.

Genom att tillgängliggöra information på engelska likväl som svenska ser vi
att vi kan öka engagemang och bredd inom sektionen för att även master- och
internationella studenter ska ges lika förutsättningar för att delta på sektionens
evenemang såväl som engagera sig.

Öka engagemang

Sektionen har som ambition att öka engagemanget på sektionen och öka antalet
sektionsmedlemmar.  Detta kan göras dels genom att sektionen fortsätter med att
anordna event där även icke-sektionsmedlemmar är välkomna, för att marknadsföra
sektionen, och visa vad vi gör. Sektionen ser gärna att en bredd av evanemang
anordnas så fler får intresse för sektionens aktiviteter, så uppslutningen blir större.
Sektionen ska även fortsätta med att utföra så bra mottagningar som möjligt, då
detta är nya studenters första intryck av sektionen, och det som har visat sig locka
flest medlemmar.

Sektionen bör främja möjligheten för sektionsmedlemmar att lättare engagera
sig bara lite grann och att andra medlemmar inte inte blir överbelastade. Detta
kommer sannolikt ske i takt med att sektionen växer men det bör även arbetas
aktivt med. Detta kan leda till att folk stannar kvar och är aktiv i sektionen längre.

Inkludera alla studenter

För att vara så inkluderande som möjligt ska sektionen fortsätta sitt
bevakningsarbete kopplat till Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling. Sektionen
ska också fortsatt jobba med sin egen kompetensutveckling kopplat till JML, genom
att ordna aktiviteter, forum för diskussion, och kurser eller utbildningar för



sektionsmedlemmar.
Inom sektionen ska det föras en aktiv diskussion om sektionens alkoholvanor

och alkoholkultur. Det är viktigt för att se till att alla inom sektionen mår bra och att
alla känner sig bekväma på sektionens aktiviteter. För att inkludera de studenter
som inte dricker kan det vara bra att hålla aktiviteter där alkohol inte konsumeras.

Främja inkludering av internationella studenter

Vi har många internationella studenter som studerar på magisternivå. Många av
dessa har uttryckt att de gärna velat engagera sig inom sektionen, men inte vetat
vem de ska prata med, eller vad de ska göra. För att underlätta för internationella
studenter bör vi tillgängliggöra all information på engelska och kommunicera
informationen på fler och bredare plattformar.

Vi ska satsa på att under mottagningen göra samarbeten med både THS
IntRec. och THS MAIN. Vi ska också satsa på att ordentligt starta upp vår
internationella nämnd, som ska granska både programmet och sektionen angående
huruvida de är inkluderande för internationella studenter, och vad de kan göra för att
förbättra.

Öka samarbetet och förbättra kommunikationen mellan utskott

För ett bra samarbete krävs en ökad kommunikation utskotten emellan för att
undvika att allt går via styrelsen. Detta vill vi åstadkomma genom att sammansvetsa
gruppen i megarådet. Slack är bra som separerar privat och sektion, och slack är en
bra plattform för utskotten att kommunicera med direkt med varann i t.ex egna
trådar och grupper utan att gå via megaråds-chatten.

Genom att utveckla de ekonomiska råden tror vi att det kommer finnas en
större förståelse för systemet och en plattform för att hitta stöd. Vi ser även att
praxis-dokument som tydligt beskriver hur arbetet fungerar i praktiken underlättar
nya engagerade att sätta sig in i sin roll och minskar arbetsbördan.

Vi vill även uppmana styrelsen likväl som nämnder och utskott att ta initiativ
till samarbeten med andra sektioner på campus. Både för att knyta nya band runt
om campus men även vårda de vi redan har. Utöver det vill vi finnas representerade
på så många råd som vi kan. Detta gör vi genom att gå på alla råd vi blir inbjudna
på och om den personen som ska gå inte kan bör denna vända sig till närmast
relevant person som kan gå i dennes ställe. Vi vill även finnas representerade på
övriga aktiviteter så som gasquer, pubar, övriga möten och andra event. Det är
väldigt roligt om vi då kan använda sektions klädsel för att visa vart vi kommer ifrån.



Öka deltagandet på sektionsmöten

För att öka engagemanget och samhörigheten ser vi att sektionsmöten är en viktig
plattform och vi vill öka deltagandet på dessa. Vi vill uppnå detta genom att bjuda
på god mat, erbjuda märken för de som deltar och inte minst genom en förbättrad
struktur på SM möten för att tidseffektivisera. Detta är viktigt framförallt för SM4 då
många nya sektionsmedlemmar deltar för första gången eftersom mötet lätt drar ut
på tiden.

Främja medlemsinitiativ

Sektionen ser som värde att främja nya initiativ från medlemmar för att diversifiera
sektionsaktiviteter. Därför ska nya initiativ uppmuntras med en initiativs-pott för att
såväl utskott som medlemmar att arrangera nya evenemang eller starta upp
eftertraktade verksamheter. Vi ska även göra det tydligt att det finns möjligheter för
individer inom sektionen att vidareutveckla och utföra deras idéer.

Stärka samhörighet inom sektionen

Förmedla till alla studerande vid arkitektur att vi som sektion är välkomnande och
genuint intresserade av att vi alla ska ha den bästa studietid vi kan få. Vi vill också
förmedla att alla har lika möjligheter att medverka i sektionen och dess utskott,
oberoende av status. En ökad samhörighet och mer välkomnande sektion tror vi
kommer bidra till att fler vill vara med och hitta gemenskap. Denna gemenskap tror
vi ligger till grund för att få människor att både stanna kvar men också leta sig
tillbaka efter eventuella uppehåll.

Olika former av alumn-engagemang tror vi också kommer att bidra till att
människor inte bara är med på större evenemang utan även känner sig lockade att
vara med i fler “vardags”-grejer när de är lite äldre. I takt med att sektionen växer
ses en möjlighet att sektionsaktiviteterna breddas och möjlighet för medlemmen att
bestämma hur mycket den vill engagera sig i olika perioder kan öka samhörigheten
för sektionen.

Fortsatt och utvecklad studiebevakning

Sektionen ska fortsätta att bedriva studiebevakning inom de fyra perspektiv vi
tidigare gjort. Studiemiljö & programinnehåll, JML, hållbarhet och integrering av



internationella studenter. Detta gör vi genom att föra konstanta dialoger mellan de
fyra korresponderande nämnderna som vi har, samt mellan Komitté & Nämnd
Ansvarig, PA och GU.

För i år så består strategin av att ordentligt institutionalisera en internationell
nämnd som kan fungera som ett av sektionens studiebevakningsorgan, samt att
utföra en utvärdering ang. huruvida programmet har tillräckligt med innehåll om
JML, och huruvida det följer de punkter som KTH:s ledningsgrupp lagt fram, och
som studenter ska kunna examineras på. Nämndråden bör även hållas som forum
för nämnderna att samarbeta och diskuteras.

Främjande av sektionslokal

Sektionen vill främja användandet av sektionslokalen. Byggeriet används främst för
festeriets pubar nu. Vi vill att alla utskott och nämnder ska känna sig bekväma med
att boka och använda lokalen till internaktiviteter, gasquer, möten osv. Vi vill
dessutom att sektionsmedlemmarna ska veta om sektionslokalen och att det är ett
ställe där man kan sitta och plugga mellan 06-03.

Efter användning av sektionslokalen ska den städas och lämnas i bra skick
så att det är trevligt för nästa person som kommer dit. Efter större event där är det
viktigt att städa ordentligt, t.ex. svabba golv, torka av bord osv. Detta för att både
arkitektstudenter och IsB ska vilja vara i lokalen.

Bättre och mer tillgänglig kommunikation

Sektionen vill ha bättre kommunikation mellan alla utskott, nämnder, kommitteer
och mellan studenterna. Detta vill vi göra genom att bredda användningen och
tillgängligheten av sektionskalendern så alla ser vad som sker på sektionen. Vi vill
även starta en fysisk anslagstavla där studenterna i skolan lätt kan se vad som sker.

Vi vill även fortsätta kommunicera till våra medlemmar via slack, instagram
och vår hemsida. Samt ser vi en vits med att utskott och nämnder sätter upp
posters i skolan så man snabbt får informationen.

Vi vill fortsätta att marknadsföra oss på olika sätt för att nå ut till fler
människor, detta kan ex. ske genom slack, instagram men även posters i Nymble
och i de olika råden som ansvariga sitter med i.



Främja ett hållbarhetsrelaterat förhållningssätt

En av sektionens viktigaste uppgifter är att värna om miljö och hållbarhet. För att
göra detta har vi en nämn dedikerad till hållbarhetsrelaterade frågor och arbete.
Sektionen bör fortsätta bedrivandet av återbruksrummen, som numera finns på
varje plan.

Sektionen bör utföra alla sina aktiviteter med ett hållbarhetsperspektiv, och
alltid tänka på hur vi ska minimera skräp och utsläpp. Sektionen ska också fortsätta
med sin egen kompetensutveckling inom ämnet hållbarhet genom att anordna
aktiviteter och kurser för sektionsmedlemmar. Hållbarhetsnämnden fortsätter att
granska både programmet och utbildningen kopplat till hållbarhet.

Översiktlig planering över året

Hösttermin 2022

● Genomföra SM1
● Fortsatt internationellt arbete
● Ha regelbundna ekonomiråd
● Ha regelbundna megaråd
● Ha regelbundna nämndråd
● Marknadsföra sektionens aktivitet för medlemmar och resterande campus

Vårtermin 2023

● Genomföra SM2 och SM3
● Fortsätta ha regelbundna ekonomiråd
● Fortsatt ha regelbundna megaråd
● Fortsatt ha regelbudna nämndråd
● Marknadsföra sektionens aktivitet för medlemmar och resterande campus

Hösttermin 2023

● Hålla ett SM4
● Utvärdera och lägga plan för internationellt främjande
● Välkomna de nya studenterna till sektionen
● Ha en bra överlämning
● Skriva verksamhetsberättelse och testamenten



Uppföljning av verksamhetsplan

För att se till att sektionsarbetet för utskott och nämnder går bra uppmanar vi att de
regelbundet kollar igenom sina verksamhetsplaner och ser till att de ligger i fas
under året. Till stöd finns Megaråden och Nämndråden. Som regel ska
verksamhetsplanen utvärderas minst en gång mellan varje SM.


