
 

                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2019-14-11 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 

 
 

Plats: Styrelserummet, A-huset  

 

Närvarande: 

Mia Tjus, Ordförande 

Alexia Pihl, Sekreterare  

Isaac Rescala Larsson, Kassör  

Alexander Ekholm, Øverphøs  

Elin Vilhelmsson, Världsmästare 

Frej Östbrink, Sexmästare 

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU 

Felix Teneberg, Ordförande NärU 

Rikard Ostrand, Ordförande InfU 

Olivia Kornfält, Ordförande AktU  

Vanessa Rundgren, Ordförande SRID  

 

 

 

§1. OFMÖ  

Ordförande Mia Tjus öppnar mötet 12.08. 

  

§2. Godkännande av dagordning och tid  

Styrelsen beslutde att godkänna dagordning och tid. 

  

§3. Val av justeringsperson  

Vanessa rundgren blev vald till justeringsperson. 

   

§4. Eventuella adjungeringar  

Klara söderkvist 



 

Karin hedberg 

 

Ständigt adjungerade: 

Hanna Stigenius, Jämllikhetsombud. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna samtliga 

 

§5. Inval 

Klara infu och sexet, motiverar.  

Styrelsen beslutade välja in Klara till sexet och infu. 

 

Karin motiverar varför hon vill gå med i aktu. 

Styrelsen beslutade att välja in.   

 

§6. Utskottsrunda   

Vanessa: Skugga imorgon. Med i formula student. Haft utbildning om kemikalier, mycket 
oroväckande, hade behövt ha en sån utbildning til studenterna. Mycket som är farligt som man 
inte har koll på. 

Issac: mår bra budget är klar. 

Olivia: aktu.kickoff, lyckat, sångarstriden kör igång, har fått en band nu också. 

Alexia: Allt fint. 

Felix: Föreläsning imorgon 12.15. Ska skapa ett evenemang. Delegerat projektgruppe. Fixat 
med företagslista som sveriges arkitekter ska skicka ut.  

Elin: haft möte i veckan och planerat nästa event.  

Rikard: bra , stort tidningsmöte igår, imorgon möte med merchgruppen.  

Sra: kickoff, en del ettor, kickat igång materialtorg på fb. 

Alexander: Inget nytt, taggad på efterträdare, skriva testamente. 

Frej: rullar på, sittning på tisdag, extremt oklart. Prisvärd sittning, cornelis, 130. En nyvaken 
sittning. Spikat 4:e december för bar. Måste planera in tack och sexor. Funderat på hur pengar 
ska spenderas. Aktu kanske kan köra något kul på baren? 



 

Hannes: casual nobel, högtidsdräkt,10/12. Ska köpa flaggor, banderoller, bandolärer. Har 
pengar över så tänkte shoppa loss. Ska samarbete med jämlika, ska kolla över vett och 
etikett-filmerna, spela in nya, få dem mer uppdaterade. Ska även stämma över med sexet, vilka 
regler som gäller.  

Mia: Jobbat mycket på egen hand och med presidiet. Har ok möte idag efter skolan. Ska bli 
skönt att komma dit och snacka av sig.  

  

§7. Höstterminsmöte  

Bra jobbat på prepositions och motionsmötet. Glömm inte att bjuda in folk.  

Gällande handlingarna 

Bokslutet för 2018 ska tas upp. Snabb genomgång över hur första halvåret gick. Engagemanget 
har ökat, men drar inte in mycket mer pengar. Därför kan inte tack och glädje ökas just nu. 
Funktionärstacket är redan mycket större än tidigare, delar redan ut för mycket pengar i tack. 
Isaac hoppas alla är nöjda.  

Jubileumsbudget är satt. Drar ur 75 k från jubileumsbudget. 

Sedan är det entliediganden och fyllnadsval, Världmästare och hustomte. 

Viktigt inför mötet är att allt som styrelsen lägger fram ska styrelsen stå bakom, om någon 
personligen inte håller med, eller har egen åsikt måste det klargöras tydligt på mötet att den 
talar privat och inte som styrelseledamot.  

Vad måste fixas:  

Maten ska hämtas upp innan 15.30 på onsdag. 

Köpa fika & bubbel & kir.  

Köpa pappersmuggar. 

Frej kan fixa fika.  

17.30 börjar det, styrelsen får ses tidigare och preppa. 

Lägga fram mat, fika och godis efter hand. 

Behöver ha några som checkar av närvarolistan.  

Rikard och felix anmäler sig. 

Justeringspersoner, ett förslag är Leo och laima? Alex kanske fixar. 

Annars löses det på plats. 

  



 

§8. Övriga ärenden  

 

§9. Nästa möte  

Inget möte nästa vecka, ses nästa gång på utflykt. 
 

§10. OFMA   

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 13.02. 

 

 

 

Sekreterare - Alexia Pihl 

 

Ordförande - Mia Tjus 

 

Justeringsperson - Vanessa Rundgren 

 

 

 


