20-08-2020

Dagordning Sektionsråd 1
Plats: Klassrum på A-våningen i SB + zoom
Datum: 2020-08-20 Tid: 10-11
1.

Mötets öppnande

2.

Preliminärer
2.1.
Mötesordförande
Mötet utser M
 atilda Svensson till mötesordförande.
2.2.

3.

Mötessekreterare
Mötet utser M
 aria Oxelman till mötessekreterare.

Närvarande
Matilda Svensson, Styret
Helena Thim, Styret
Linnea Johansson, JA
Maria Elander, Arkipelago
Maria Oxelman, Styret
Samuel Nyberg, Styret
Julia Gunnarsson, ATU

4.

Sektionsråd
4.1.

Hur har de gått till? Hur ofta? Vad vill vi få ut av det?
1 gång i månaden, bra att stämma av och se hur det går,
besluta eventuella viktiga frågor.
Sektionsrådet kan godkänna äskningar på upp till 5000 kr
(högre summor eller propositioner/motioner ska tas upp på
sektionsmöten).
Inval av nya poster i utskott och kommittéer under årets gång
kan göras på sektionsrådet.

5.

Mål under året som Styret
Styret vill synas, bolla frågor om allt möjligt. Alla ska ha samma
grund att stå på och känna att Styret står bakom
medlemmarna.
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Styret har haft ekonomiska problem som Styret håller på att
lära känna och tackla upp.
Maria (Arkipelago) undrar om säkerhetspeng när ekonomin
inte fungerar som tidigare, t.ex. om Arkipelagomässan inte blir
av.
Styret vill att intresset för utskotten ska öka.
Samuel genom Styret vill städa igenom Stadgar och
Reglemente genom att kolla av med kommittéer och utskott
och uppdatera via sektionsmöten.

6.

Runda bordet
6.1.

Hur mår alla utskott, vad gör ni just nu? Vad har ni för mål
under året?
Arkipelago: Maria taggad, gruppen också. Sommarlovsmode,
helt okej! Maria startar upp försiktigt och ska kolla av om
överlämningarna har fungerat. De hade ett uppstartsmöte
före sommaren, kändes bra. Mål: Osäkert om 500 personer på
ljusgården är möjligt att ha i februari, kan behöva hitta på helt
nytt koncept. Nätverka med företag på andra sätt.

JA: Mår bra. Ingen aspning gjorde att de inte visste vilka som
skulle sitta. Fortsätta med tidigare arbete för genus och
jämlikhet. För att minska stress och nervositet vill JA hålla en
mindre fika för ettorna innan första kritiken. Kul!

ATU: Mår bra. Merch färdig. ATU har jobbat med
mottagningsarr hittills. Utdelning av ritsalar, hyllor, lådor
tillsammans med häng och datorgenomgång. Taggade, men
också konstigt inval. Vill jobba för att det inte ska vara så nästa
år också. Synas att de jobbar för att vi ska ha en bra utbildning,
men också att utskottet har kul. Iom corona kanske alla arr
som tidigare har varit inte blir av, men fokus läggs på att hålla i
bastuhajk och marängswiss igång.
7.

Utskottslunchen
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7.1.

Upplägg. 2/9.
Annorlunda i år. Egen lunch, sitta i phaddergrupper. Kort
powerpointpresentation om varje utskott på plats i respektive
sal, en representant från varje grupp i varje grupp. Efter
presentation har vi tid för frågor och mingel.

Julia (ATU): AUU och ATU har egna arr, värt att vara med på
utskottslunchen också? Värt att Nollan får höra kort igen och
får sätta ihop oss utskott tillsammans.

Phaddergrupperna kanske ska delas in i storgrupper iom att 6
grupper behöver rätt många representanter bland oss i
utskotten. Ser över att hitta större lokaler eller hålla arret
utomhus. Styret tittar en gång till på det. ATU positiv till
mingel, mindre stelt, info kan spridas mellan Nollan sedan. Bra
att Nollan känner sig sedd :) Om det blir för få från något
utskott och vi har 6 presentationer kan det lösa sig genom att
de andra täcker för den, och mingel kan sprida infon.

8.

Sektionsmöte noll
8.1.

Kommer vi behöva er hjälp?
13:30, Styret rekar hjälp från utskotten att hjälpa med tekniska
delar omkring presentation.

9.

Förslag att skapa en kalender för A-sektionens arr
Styret spånar på gemensam kalender för hela året, ev även
info som kan sättas upp i microlabben. Även eller bara
uppdatera online på hemsidan?

10.

Hemsidan som helhet - sektionens inställning till hemsida
Maria har med formulär att fylla i. Både fysiskt och digitalt.
Har pratat med G.U.D (IT på kåren) som ska hjälpa oss att flytta
över till en annan domän. Atek.se kommer ge mer
sammanhållning med resten av sektionerna på skolan.
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Kommer också få ny maildomän. Kommer ligga under Gsuit,
kan vara gratis. Vill veta hur ni vill använda hemsidan, skriv
gärna en liten kommentar om vad ni tycker!
Bokning av röda? Kalender? Bara för info om vilka vi är?
Länkas vidare till fb istället? Många olika sätt vi skulle kunna
använda det på.
Fyll i och tänk över hur ni vill använda hemsidan till nästa gång
vi ses. Maria kan lägga mycket tid på den, men vill veta hur
den ska användas.
Spontat fb grupp är bra för att få notiser, men infon måste
finnas på fler ställen! Arkipelago har egen hemsida.
11.

Samarbete med ex-jobb på Industriell Ekonomi
11.1.
Hampus från I har hört av sig om eventuellt samarbete. Vi läser
upp det som står i mailet. Låter som ett spännande jobb, men
vi vill bolla vidare det till Arkipelago. Planera in ett möte
tillsammans med Styret, Arkipelago och Hampus.
Arkipelago roddar möte. De behöver svar snabbt, Maria kan
imorgon förmiddag kl 10 via Zoom, men Maria och Matilda kan
på plats (A-huset).

12.

Övriga frågor (Fyll på med egna grejer om ni vill:))
JA har lagt ut för kläder, max 500kr per person och 3000kr
totalt.
Arkipelago undrar lite över hemsidan. Accesser till
styrelsetorget vill Arkipelago ha, Styret kollar med Astrid om
det anmäldes.

13.

Kommande möten
13.1.
Sektionsråd 2.
Torsdag 17 september lunch. 12-13.
13.2.
Arkipelago, Styret, Exjobbet på I
Imorgon fredag 21 augusti 10-11.
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14.

Mötets avslutande
Tack och hej!

