Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2019-10-03

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Mia Tjus, Ordförande

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU

Alexia Pihl, Sekreterare

Felix Teneberg, Ordförande NärU

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Rikard Ostrand, Ordförande InfU

Alexander Ekholm, Øverphøs

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Elin Vilhelmsson, Världsmästare

Vanessa Rundgren, Ordförande SRID

Frej Östbrink, Sexmästare

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 12.10.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att godkänna dagordning & tid.

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att välja Isaac Rescala till justeringsperson.
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerade:
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Hanna Stigenius, Jämllikhetsombud.
Katja Eftring, TLTHS:s representant.

§5. Utskottsrunda
Vice ordförande Hannes Gärdenfors informerar att Ceremu fick många intresserade på
utskottssafarin, samtliga är mailade. Är taggad på märkespicknick.
Aktu ordförande Olivia Kornfält informerar att det är halloweenfest på G och sångarstriden blir
av.
SrA ordförande Filip Lundquist informerar att det går bra, 17 intresseanmälningar vid
utskottssafarin.
Øverphøs Alexander Ekholm informerar om sista nollningseventen, märkesmålning och
märkespicknick idag. Vad behövs? Penslar? Kul om resten av oss vill vara med. Osäker på
målningsuppslutningen. Vidare informerar Alex om testamentesskrivnig samt infokväll ska
ordnas.
Ordförande Mia Tjus har inget att informerar om, allt är bra.
SrID ordförande Vanessa Rundgren informerar att det är mycket att göra. After schoolen var
mycket lyckad! Programledningsmöte på måndag.
Infu ordförande Rikard Ostrand informerar om mycket intresseanmälningar på utskottssafari, 41
st, vidare att tidning nr 2 ska släppas 6:e november
Näru ordförande Felix Teneberg informerar också han om ett lyckat utskottssafari, allt för få
som kunde komma denna veckan på uppstartsmötet så allt kör igång nästa vecka.
Världsmästare Elin Vilhelmsson lyfter att det behövs påminnas på facebook och i
internationella phaddergrupper om eventet. Informerar även att 16 stycken har anmält sig från
utskottssafarin.
Kassör Isaac Rescala har inget att ta upp.
Sexmästare Frej Östbrink informerar att förrådet har genomgått en storstädning, sexet har fått
tillgång till nya skåp där en del tallrikar och glas nu står, lås till dessa är köpta. Nu finns det mer
plats i hyllorna, som behöver struktureraras om. 23/10 blir det A-bar och 8/11 är det
VMX-sittning, internationell. 18-22/11 är det sittningstävling för alla sektioner, event hela veckan
och A kommer ha sittning nån av kvällarna. Kommer kalla till uppstartsmöte för nya och
intresserade om hur sexet funkar.
Jämlikhetsombud Hanna Stigenius informerar att jämlika fick in 16 intresseanmälningar från
utskottssafarin och dessa är mailade. De ska ha uppstartsmöte på måndag. Satt med på
CEQ-möte för första gången med Filip i veckan.
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Sekreterare Alexia Pihl har inget att ta upp.
§6. Genomgång av förra veckans protokoll
-

Inspektor
Styrelsen har inte lyckats hitta någon ny än, men har vissa i åtanke.

-

Fasadskylten (Alex)
Alexander Ekholm har inte hunnit höra med Verkstaden än, Mia har skickat ut ett mejl.

-

Styrelseutbildning
Ordförande Mia Tjus lyfter att samtliga styrelseledamöter som kan gå på kårens
styrelseutbildning 20/10 bör göra detta. Dem är väldigt uppskattade och givande.

-

Kanelbullens dag
Imorgon ska tröjorna bäras, ordförande Mia Tjus ska köpa in ca 150 bullar.

§7. Höstterminsmötet
Ordförande Mia Tjus påminner samtliga styrelseledamöter som avgår efter denna terminen att
börja höra sig för efter ersättare. Lokalen är ännu ej bokad, datumet är 20:e November.
§8. Individuella samtal
Ordförande Mia Tjus ska planera in samtal med främst alla nya.
§9. Högtalarna
Punkten stryks på grund av tidsbrist.

§10. Invalsmöte
Ordförande Mia Tjus lyfter att det behöver planeras. Styrelsen beslutade att hantera
önskningarna av utskott via Google forms. Vidare diskuteras hur ska det ska informeras kring
det och när ska det läggas ut.
Styrelsen beslutade att formuläret går ut 14:e oktober.
Invalsmötet sker 17:e oktober, det är tight men tros vara det bästa alternativet.
16:e oktober blir det ett extrainsatt möte för vidare planering.
En poster skulle behövas. Rikard ska se efter om det finns någon i infu som kan fixa.
Presidiet ska ses söndagen innan för att utforma formuläret. Viktigt att informera om hur
urvalsprocessen kommer gå till, ett förslag var att ha möjlighet att motivera sina val för att lättare
kunna rangordna vid högt tryck.

3/5

§11. Sociala Medier
Ordförande Mia Tjus skriver inlägg gällande Kanelbulledagen på facebook.
Instragramma alla bullar samt bullätande.

§12. Information till InfU veckoutskick
VM event
Invalsmöte

§13. Information från Kåren
TLTH:s representant Katja Eftring påminner om styrelseutbildning. Lyfter att alla felpostade
mecenatkort finns att hämta i kårhuset. Informerar om mösskiphte, kladdkaka kommer bjudas
på. Slutligen att namninsamling för tilläggsmeriter stänger imorgon.

§14. Övriga ärenden
-

ARKAD sittning
825 kr kostar biljetterna. Tips från Alex var att bli “host” så får man gå gratis.

-

Fotografering av nya styrelsen
Kommer använda de som finns, uppdatera hemsidan. Bilderna ligger i phøsets drive.
Bilder på oss-här är vi snygga.

Obs! Save the weekend: v.46. (15/16/17)
§15. Nästa möte
Nästa vecka är Ark treorna i rom. Ses på extrainsatta mötet nästa gång 16/10.

§16. OFMA
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 13.03.
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Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Isaac Rescala

Ordförande - Mia Tjus
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