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ÅRET 2021 
Året har präglats av en digitala närvaro som sedan övergått till fler 
fysiska träffar och events. 
All verksamhet hölls i början av 2021 via Studenternas digitala 
kanaler, både internt som externt. Med den digitala närvaron har 
styrelsen etablerat fler fler möten och avstämningar med olika  
representanter inom organisationen. Ett ledord under året har varit 
att arbeta med en låg tröskel inför möten och sammankomster - en 
kort digital träff är bättre än ingen träff alls. 

Den lokala verksamheten har utnyttjat bredden och möjligheterna 
med digitala events och föreläsningar, ett år där SA Studenterna 
kunnat bjuda in vem som helst och göra det tillgängligt för alla. 
Senare under året har längtan efter den fysisk samvaron märkts 
av inom studentorgansiationen, fler porjektasökingar och   
sammankomster har förekommit. 

I övrigt har verksamheten präglats efter verksamhetsplanen som 
antogs under årsmötet i början på 2021. Styrelsen har fokuserat på 
att ha en nära kontakt och dialog med näringslivet, deltagit på  
aktuella forum inom och utanför demokratiorganisationen. Arbetet 
kring Studenternas styrdokument har bearbetats och utvecklats i 
dialog med kansliet. 

Styrelsen 2021!
Fr.v. Linnéa, , Maija, Linus, Ottilia, Emma



VERKSAMHETSÅRET - VINTER

Januari 
Årsmöte - Sthlm/Zoom 
Överlämningsmöte för ny styrelse - Sthlm/Zoom

Arkitektur-frågesport - KTH 

Februari 
Styrelsemöte 1 - Zoom
Kick off för lokalordförande - Zoom

Föreläsning Chris Martin - Konstfack 

Mars 
Utbildningsutskottet - inspel gällande
distansundervisningen - Zoom
Arkitekturgalan digitalt - Zoom
Möte med Linnea Sundström från Arkitekt(h)en 
- Zoom
Kick off studenrepresentanterna - Zoom

Permakultur workshop - Ultuna 

Årsmöte 2021

Utbildningsutskottet

Föreläsning, KONSTFACK



April  
Nätverksträff lokalordförande - Zoom
Möte med Fatih Kommunikation - Zoom

Månadens utställning - Konstfack 

Maj  
Föreläsning Staffan Holm - HDK
Digitala studiebesök - Calmers
Avslutning picknick - KTH 

Juni 
Vad gör vi på arkitektskolan? 
(event där studenter presenterade arbeten från 
skolåret ) - Zoom
Styrelsemöte 2 - Zoom

Summer zone tillsammans med 
Uppsala kommun - Ultuna

VERKSAMHETSÅRET - VÅR

KONSTFACK

HDK

ULTUNA



VERKSAMHETSÅRET - SOMMAR

Augusti   
Styrelsemöte 3 - Stockholm 

September   
Arkdagarna, Linnéa representerade Sveriges 
Arkitekter Studenterna - Malmö
Nätverksträff lokalordförande - Zoom

Kick off för ettorna - Konstfack 
Kick off för ettorna - Ultuna 
Grill and Chill - BTH

HDK

ULTUNA

Styrelsmöte 3

Arkdagarna

BTH

Nätverksträff, med de lokala föreningarna 



VERKSAMHETSÅRET - HÖST

Oktober 
Sveriges arkitekter studenterna skrev under  
debattartikel med SACO
Halvårsträff, föreläsningar med ledande 
arkitekter - Zoom
Lunchmöte med kommunikation kansliet och 
lokalföreningarna  - Zoom

Kick off tävling - UMA 
Lära känna event - Chalmers
Utställning och vernissage - Konstfack 
Pizzakväll - BTH
Workshop naturmonlet - Alnarp
Frukost halvårsträff - BTH

November   
Möte om Josef Frank stipendium - Zoom
SACO kongressen, Linnéa deltog från Sveriges 
Arkitekter Studenterna - Sockholm

Årsmöten för alla lokalföreningar 

Studieresa Sthm Arkdesk - Ultuna 
Månadens utställning - Konstfack 
Pepparkaks Workshop - Alnarp 
Pub-quiz - UMA 

CHALMERS

ALNARP

UMA



December
Styrelsemöte 4 - Stockholm 
Möte med Ellinor och Jacob om 
årsmötet - Zoom
Möte med studentrepresentanter - Zoom 
Möte med årsmötesdeltagare - Zoom

Pepparkaks workshop - Ultuna 
Lunchföreläsning om skogsbruket och skogens 
historia - UMA
Kick - off för styrelse 2022 - UMA

Januari
Årsmöte 2022 (Kommande) - Zoom

VERKSAMHETSÅRET - VINTER

CHALMERS

ALNARP

UMA

Styrelsemöte 4



STORT TACK!

Tack till er alla som deltagit och gjort detta 
verksamhetsåret möjligt!


