
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2017-09-28

 

 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats
Styrelserummet, A-huset

Närvarande  
Tove Hellerström
Matilda Gustafsson
Emma Radler 
Natalia Lauritzen Sladic
Isac Lindberg 

Lisa Wennstam
Karoline Müller
Nina Cherrug
Linus Brorsson
Oskar Nygren  

§1. OFMÖ

Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12.17

§2. Godkännande av dagordning och tid

Tove föreslår att ta bort ta bort §7. Uppföljning Matton och KFS
Tove föreslår att lägga till §5. Inval av funktionärer till valberedningen

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid med ovanstående ändringar

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att
välja Isac Lindberg till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Frej Östbrink
Kristoffer Benne 
Clara Emilsson

Ständigt adjungerande:
Hanna Järpedal, Kårkontakt
Frida Ryrholm, Jämlikhetsombud

Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionärer till valberedningen
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Clara, Kristoffer och Frej presenterar sig själva en och en och förklarar varför de vill vara med i 
valberedningen.

Styrelsen beslutade att
välja in Frej Östbrink, Kristoffer Benne och Clara Emilsson som funktionärer i 
valberedningen

§6. Utskottsrunda

CeremU:

Emma informerar att de har haft ett första intromöte och att de har gått bra. Hon informerar även 
att det finns intresse hos andra sektioner att köpa de nya märkena.

Världsmästeriet:

Isac informerar att de skulle haft deras första möte med de nya i måndags men att de blev flyttat till 
nästa tisdag på grund av att det krockade med sångarstridens möte.

Jämlika:

Frida informerar att hon endast har en medlem, och att de inte har haft möte än.

SRID:

Linus informerar att de har haft en kickoff samt att de jobbar med att förbättra verkstäderna. 

InfU:

Nina informerar att de ska ha möte på måndag med de nya funktionärerna.

NärU:

Lisa informerar att de haft två möten, det första gick inte så bra pga att sveriges arkitekter hade ett 
event samtidigt, och att de försökte igen igår men det var inte en jättebra uppslutning.

Sexmästeriet:

Karoline informerat att hon skickat mail angående deras kommande möte för de nya till alla som 
skrev upp sig på utskottsafarin två gånger, och hon ska även lägga upp info i  nollningsgruppen.

AktU:

Oskar informerar att utskottet är ganska självgående, sångarstriden har gått bra och att han söker 
en vice till utskottet då han kommer vara borta mycket.

Presidiet:

Tove informerar att de har utvärderat nollningen i OK, samt att hon skulle gått på möte med KFS 
men det blev tyvärr inställt. 
Emma informerar att hon planerar inför måndag och tänker att det kan vara en spelkväll med 
pizza.
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Matilda informerar att hon kommit ikapp med protokollen och att de även kommer sättas upp på 
anslagstavlorna.

§7. Höstterminsmöte

- Dag och tid

Tove föreslår att mötet hålls den 8de November som tidigare föreslagits, samt att Calle meddelat 
att han kan det datumet.

Styrelsen beslutade att
höstterminsmötet hålls 2017-11-08, klockan 17:30

- Valberedning, motionstopp

Tove informerar att Petra drar i processen, och uppmuntrar de som går av börja att börja ragga 
folk. 
Matilda föreslår att det görs facebook-inlägg med information om alla poster samt nån liten bild och 
intervju med den som sitter på posten nu.

Tove informerar att motionsstopp kommer vara den 25de oktober, samt att kallelsen ska ut senast 
den 18 oktober.
Emma föreslår att styrelsen, nån dag när kallelsen kommit ut, står i mässen och kilen med tröjorna 
och svarar på frågor kring mötet.

- Lokal

Diskurs.

Styrelsen beslutade att
lokal för höstterminsmötet är stora hörsalen om den är ledig

- Mat

Emma tar på sig att fixa maten.

diskurs.

Karoline frågar sexets matansvarig om de vill laga något.

§8. Styrelsefotografering 

§9. Information till InfU veckoutskick

Nina informerar att blivit ett missförstånd med event och poster till invalsmötet, men det kommer 
vara klart till nästa vecka.

§10. Information från Kåren

Hanna uppmuntrar till att söka arkadvärd och informerar att kåren öppnar valet till fullmäktige på 
söndag, att de söker ansvarig för vårnollningen, om man skickar in handlingar till kåren bör man 
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skriva sammanfattning på engelska samt att de söker personer till ledningsgruppen vars uppgift är 
att träffa och diskutera med utbildningsutskottet.

§11. Städning av Mässen

Tove påminner att det är sexet som ska städa denna vecka. 

§12. Övriga ärenden

Tove informerar att Ing har ställt in färgfestivalen och redogör vad som hänt

Tove meddelar att Petra Renström sitter i skissernas museums styrelse och att hon undrar om hon 
kan få tillgång till facebooksidan för att posta information om det som händer på museet.

diskurs.

Styrelsen anser att det är bättre att det delas genom andra kanaler så som ark och id gruppen där 
man lätt kan dela inlägg och event.

§13. Nästa möte

Styrelsen beslutade att
nästa möte hålls 17-10-12 kl 12:05

§14. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12.42

Sekreterare - Matilda Gustafsson                                      Justeringsperson - Isac Lindberg

Ordförande - Tove Hellerström
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