Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2017-09-21

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset
Närvarande
Tove Hellerström
Matilda Gustafsson
Emma Radler
Calle Sandberg
Natalia Lauritzen Sladic
Isac Lindberg

Lisa Wennstam
Karoline Müller
Nina Cherrug
Linus Brorsson
Astrid Skånbeck
Oskar Nygren

§1. OFMÖ
Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12:17
§2. Godkännande av dagordning och tid
Tove föreslår att lägga till §7. Invalsmöte, samt §13. Hemsidan
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid med ovanstående ändringar
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Lisa Wennstam till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Ossian Karlsson
Ständigt adjungerande:
Tim Djärf, Kårkontakt
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar

§5. Uppföljning Slack
Diskurs.
Styrelsen beslutar att fortsätta att använda messenger.
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§6. Uppföljning Matton
Linus meddelar att servicegruppen inom sig håller på att göra en plan för hur sakerna ska förvaras
när de kommer och att de önskar ha en specifik tid varje vecka där man kan hämta ut grejerna.
Astrid meddelar att Mats inte vill ta emot varorna.
Tove berättar att hon ska på möte med KFS för att diskutera deras utbud.
§7. Invalsmöte
Tove frågar om det finns intresse att skjuta fram invalsmötet då det verkar vara lite tight med tid för
vissa utskott.
Diskurs.
Styrelsen beslutade att
flytta invalsmötet till 2017-10-10 kl. 17
§8. Uppföljning styrelsehäng
Emma informerar att hon skapat en omröstning i gruppen och resultatet ses över.
Diskurs.
Styrelsen beslutade att
ha styrelsehäng 2017-10-02
§8. Uppföljning styrelsefotografering
Oskar föreslår att fotot tas på ett styrelsemöte
Nina kollar upp om Christina kan nästa vecka och om studion är ledig.
§10. Städning av förrådet
Tove föreslår att Sexet och Phøset städar upp deras grejer i förrådet nu när nollningen är slut så
styrelsen kan städa resten, och informerar att reglarna från NärU ska sveriges arkitekter få.
Lisa erbjuder sig att ta med en skruvdragare när städningen sker så att grammen kan monteras
ner och kastas.
§11. Val av dag och tid för höstterminsmöte
Tove informerar att hon mailat Charlotte och Mats med förslag på datum, Charlotte har inte svarat
ännu men enligt Mats funkar 8 November.
Diskurs.
Styrelsen beslutar att skjuta upp valet av datumet till nästa möte.
§12. Val av dag och tid för propositions- och motionsmöte
Tove informerar att ett disskutionsmöte behövs innan HT-mötet och även ett motionsmöte där
styrelsen svarar på eventuella motioner som skickats in.
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Diskurs.
Styrelsen beslutade att
ha propositionsmöte 2017-10-16 och motionsmöte 2017-10-26
§13 Hemsidan
Tove informerar för Ossian att styrelsen gärna vill utveckla hemsidan yttligare.
Diskurs om vad som bör göras.
Ossian redogör bakgrunden till den nya hemsidan och hur den fungerar.
§14. Ekonomi - Budget 2018
Calle informerar att han vill ha namn på de nya ekonomiansvariga i varje utskott så att han kan ha
ett möte med dem.
Calle klargör hur budgeten fungerar och hur det funkar med kvittomallarna.
Diskurs.
§15. Information till InfU veckoutskick
Tove önskar en sammanställning av alla utskottsmöten för nya medlemmar samt invalsmötet.
§16. Information från Kåren
Tim informerar att de fått en engelsktalande person till fullmäktige, värdansökan till arkad har
öppnat samt att de letar efter någon som kan hjälpa till att dela ut stipendier från af.
§17. Städning av Mässen
Tove informerar att det är CeremU som städar denna veckan.
§18. Övriga ärenden
Oskar jobbar med musikrummet.
Matilda förklarar att det åter igen varit människor som använt fotostudion för att ta skämtbilder.
Linus tar upp idén med att ha ett lösenord för bokning av studion som endast Ark och ID studenter
får ta del av med servicegruppen.
Diskurs.
Styrelsen tycker en bra lösning på problemet är att ett mail med info och lösenord skickas ut från
servicegruppen samt att en tydligare lapp sätts upp på dörren.
§19. Nästa möte
Styrelsen beslutade att
nästa möte hålls 17-09-28 kl 13:05
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§20. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:01

Sekreterare - Matilda Gustafsson

Justeringsperson - Lisa Wennstam

Ordförande - Tove Hellerström
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