
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2017-08-31

 

 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande  
Tove Hellerström
Matilda Gustafsson
Emma Radler 
Calle Sandberg 
Øverphøs Elonia

Isac Lindberg 
Lisa Wennstam
Karoline Müller
Nina Cherrug
Linus Brorsson  

§1. OFMÖ

Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12:15
 
§2. Godkännande av dagordning och tid 

Matilda föreslår att lägga till §13.1. Representant till TLTHs valnämnd
Emma föreslår att lägga till §13.2. Styrelsehäng
Tove föreslår att byta ordning så att §3 och §4 tas innan §5 och §6

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid med ovanstående ändringar

§5. Presentationsrunda

Mötesdeltagarna presenterar sig själva och vad de har för post
 
§6. Mötesformalia

Tove går igenom begrepp och övrig formalia kring styrelsemöten

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att
välja Emma Radler till justeringsperson

 
§4. Eventuella adjungeringar

Tim Djärf, Kårkontakt

Ständigt adjungerande:
Frida Ryrholm, Jämlikhetsombud

Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
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§7. Genomgång av Riktlinjer för Styrelsearbete

Tove redovisar innehållet i dokumentet ”riktlinjer för styrelsearbete” och förklarar bakgrunden till 
dokumentet
 
§9. Val av dag och tid för styrelsemöten

Tove föreslår att fortsätta hålla styrelsemöterna veckovis på torsdag lunch

Styrelsen beslutade att
styrelsemöterna hålls torsdag lunch

§9. Val av dag och tid för visionsmöte

Tove föreslår att styrelsen har ett visionsmöte och att det skulle vara bäst att ha detta efter 
nollningen då det är mycket annat som händer.
Emma informerar att SUDes kommer att hållas den 18 September och föreslår att ha mötet den 
dagen.

Styrelsen beslutade att
ha ett visionsmöte den 18 September klockan 17:15

§10. Kontakt inom styrelsen

Tove redogör hur kontakten mellan styrelsemedlemmarna fördes under förra terminen och föreslår 
att fortsätta med samma system. Hon förslår även att man i facebookchatten inte spammar med 
tummenuppsymboler utan använder den nya funktionen där man kan reagera på meddelanden 
istället.

Styrelsen beslutade att
ha kvar samma kommunikationskanaler som förra terminen

 
§11. Mailalias

Tove förklarar att sektionen håller på att byta ut våra mailalias och att det äe därför varje 
styrelsemedlem har två mejladresser, men att det är @asektionen.se som är den som ska 
användas i framtiden.
Matilda förklarar hur adressen fungerar och att den för tillfället endast vidarebefordrar mailen till det 
angivna kontot. Vill man kunna svara på sina meddelanden med samma alias ska man kontakta 
Matilda så fixar hon ett separat mailkonto där man kan göra det.

Diskussion kring hur utfasningen av de gamla adresserna ska ske.

• Matilda föreslår att man låter de ligga kvar i ungefär ett är innan man tar bort de helt
• Tove poängterar att de nya adresserna måste meddelas till kåren
• Tim rekommenderar att styrelsen skickar mail till Patrik på kåren för att fixa detta
• Nina tar på sig att maila Patrik
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§12. Utskottssafari

Tove informerar att hon bokat utställningshallen från 11:45 den 11/9 till utskottssafarin.

Nina tar på sig att fixa en ny poster till eventet

Tove berättar att Astrid hade en bra ide på att ha en tipsrunda där man kan vinna ett Bryggan-
presentkort. Tove tar på sig att göra ett google dokument där alla kan skriva in en fråga om sitt 
utskott. Tre presentkort á 75 kr lottas ut.

Emma och Lisa fixar kaffe och godis.

§13. Information till InfU veckoutskick

Nina informerar att hon inte fått tag på de nya studenternas mailadresser än och frågar om hon ska 
vänta med att börja skicka ut veckobrevet.
Tove föreslår att man gör ett google form där studenterna själva får fylla i sin mail, och om hon 
hinner bli klar med detta skriva om utskottssafarin i det första utskicket.
Emma vill i utskicket påminna om att de som ska ha medaljer på nollegasquen ska ha fått ett mail.

§13. Information från kåren

Tim informerar att det kommer skickas ut ett mail om information kring hur kårkontakterna fungerar. 
han informerar även om att de finns två vakansatta poster i kårstyrelsen och att det i eftermiddag 
förhoppningsvis kommer väljas in en ny heltidare.
Välkomna på kårstyrelsens möte, redogör vad de jobbar med.

§13. Övriga ärenden 

§13.1. Representant till TLTHs valnämnd

Matilda förklarar att  sektionen behöver en representant till TLTHs valnämnd och att 
intresse för posten har visats och föreslår därför att posten utlyses igen så att ett 
invalsmöte kan hållas så fort som möjlig. 
Tove publicerar i nästa vecka en utlysning på Facebook.

§13.2. Styrelsehäng

Emma redogör sin idé om att ha ett styrelsehäng, hon föreslår att styrelsen antigen 
träffas på någon Pub alternativt på t.ex Emmas innegård.
Tove tycker det låter roligt och föreslår att detta sker så fort som möjlig efter 
nollningen.
Emma tar på sig att göra en poll på Facebook.

Övrigt

Karoline informerar att de i Sexmästeriet har inventerat och uppdaterat förrådet och ber därför 
styrelsen att ej låna bestick och liknande utan hennes vetskap då det kan bli problem vid stora 
sittningar om saker saknas.

§14. Nästa möte
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Styrelsen beslutade att
nästa möte hålls 17-09-07 kl 12:05

 
§15. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:11

Sekreterare - Matilda Gustafsson                                      Justeringsperson - Emma Radler

Ordförande - Tove Hellerström
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