
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2017-09-14

 

 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

Lisa Wennstam
Nina Cherrug
Linus Brorsson
Astrid Skånbeck
Karoline Muller 

§1. OFMÖ 

Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12.13

§2. Godkännande av dagordning och tid

Tove föreslår att ta bort §8. då hon ej fått svar på sina mail
Tove föreslår att lägga till §11. Uppföljning av flyingbiljetterna

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid med ovanstående ändringar

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att
välja Nina Cherrug till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Petra Renström
Oskar Nygren

Ständigt adjungerande:
Frida Ryrholm, Jämlikhetsombud
Nellie Salgård, Revisor
Tim Djärf, Kårkontakt
Hanna Järpedal, Kårkontakt

Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionärer
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Tove förklarar att det finns två poster på sektionen som blivit vakansatta, representant till TLTHs 
valnämnd och AktU-ordförande, som vardera har en kandidatur.

Val av representant till TLTHs valnämnd:

Petra presenterar sig själv och förklarar hennes tidigare engagemang hon haft i sektionen 
och även i LUS.

Nellie redogör vad fullmäktige gör.

Styrelsen väljer att gå till val via acklamation.

Styrelsen beslutade att
välja Petra Renström som representant till TLTHs valnämd

Val av AktU-ordförande:

Oskar presenterar sig själv och varför han vill söka till posten som AktU-ordförande. 

Frågor.

Styrelsen väljer att gå till val via acklamation.

Styrelsen beslutade att
välja Oskar Nygren till AktU-ordförande

§6. Uppföljning Slack

Tove går igenom vad som sades på förra mötet

Diskurs.

Beslutet flyttas fram till nästa vecka då flera inte hade hunnit kolla igenom appen till detta mötet.

§7. Utvärdering Utskottssafari

Diskurs.
- Många kom
- Bra med musik
- Bra placering av podierna
- Tipsrundan funkade bra
- Viktigt att man efteråt hör av sig till alla som skrev upp sig
- Skriv i styrelsegruppen när infomöte hålls, så att flera utskott inte har samtidigt
- Mer kaffe

§8. Val av dag och tid för invalsmöte

Tove informerar att mötet förra året var i oktober.

Invalsmötets funktion redogörs.

Tove föreslår att mötet hålls 2a oktober.
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Diskurs.

Styrelsen beslutade att
hålla ett invalsmöte 2017-10-02 

§10. Nya hemsidan

Tove informerar om att vi har en ny hemsida och redogör för problem som hittats med den.

Nina ber Ossian som är ansvarig för hemsidan att komma på ett möte angående eventuella 
förändringar.

§11. Uppföljning av flyingbiljetterna

Natalia redogör vad som sades på mötet på Kåren angående flyingbiljetterna och informerar att 
ärendet ska gå vidare till fullmäktige.

Tove förklarar hur tankarna har gått kring detta och klargör hur processen fungerar. Om någon är 
emot att föra det vidare kan de kontakta Tove om de inte vill ta upp det på mötet.

§12. Information till InfU veckoutskick

Nina informerar att det första brevet kommer att skickas ut på måndag. 
Styrelsen önskar en notis om att det har gått på en ny styrelse och att vi valt in två nya poster.
Lisa vill ha med info om den utbyteskväll som de ska anordna.

§13. Information från Kåren 

Tim informerar om att de haft diskussionsmöte angående flyingbiljetterna, att heltiderna jobbat med 
förfesten till 350år jubileet och att fullmäktige ska revidera kårens budget ikväll.

§14. Övriga ärenden

Natalia informerar om att V och I var i gropen igår och att det inte sköttes jättebra.
Tove klargör att det inte kommer gå ut över vår sektion men att det ändå är bra att veta

Emma påminner om måndagens visionsmöte.

Tove informerar att hon gjort ett städa-mässen-schema.

Linus informerar att servicegruppen är positivt inställda till att eventuellt ta emot produkter från 
Matton.

§15. Nästa möte

Styrelsen beslutade att
nästa möte hålls 17-09-21 kl 12:05

§16. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12.48
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Sekreterare - Matilda Gustafsson                                      Justeringsperson - Nina Cherrug

Ordförande - Tove Hellerström
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