
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2017-10-19

 

 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  

§1. OFMÖ

Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12.15 

§2. Godkännande av dagordning och tid

Tove vill lägga till §12. Halmhuset

Styrelsen beslutade att 
godkänna dagordning och tid med ovanstående ändringar 

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att 
välja Natalia Lauritzen Sladic till justeringsperson 

§4. Eventuella adjungeringar

Stina Godée

Ständigt adjungerande: 
Tim Djärf, Kårkontakt

Styrelsen beslutade att 
godkänna samtliga adjungeringar 

§5. Inval av funktionärer 

Aktu:

Stina presenterar sig själv och förklarar varför hon vill vara med i utskottet.

Infu:
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Nina informerar att Veronika Larsson vill bli invald i sin frånvaro.

Ceremu:

Emma informerar att Olivia Kornfeldt och Kajsa Uneus vill bli invalda i sin frånvaro.

Styrelsen beslutade att 
godkänna samtliga personer som funktionärer i respektive utskott 

§6. Utskottsrunda

Sexet

Karoline informerar att de har fått få nya medlemmar bland annat på grund av att deras möten har 
krockat med Världsmästeriets möten. Baren gick bra och de kommer ha fler event framöver.

SRID

Linus informerar att det är många medlemmar i utskottet och att de jobbat främst med 
verkstadssituationen under terminen samt att programledningen är positiva till arbetet de utfört.

InfU

Nina informerar att det är många nya medlemmar och att de är väldigt engagerade, de tänkter fixa 
en Photoshop och Illustrator genomgång med utskottet och senare även en som är öppen för alla.

CeremU

Emma informerar att de haft kick-off och de planerar att påbörja arbetet med sångboken innan jul.

Phøset

Natalia informerar att de nu haft sin infokväll och att de gick bra.

Presidiet

Tove informerar att hon främst jobbat med HTM och att hon ännu inte hört från någon som vill söka 
ordförande. Hon informerar även att Calle har det väldigt stressigt och därför uppmanar hon att alla 
ser till att göra ett budgetförslag och att det inte finns några ursäkter med att vara sen med detta.

Diskussion angående ekonomin.

Matilda informerar att hon tillsammans med Nina haft möte med Ossian angående hemsidan och 
att hon nu laddat upp alla relevanta dokument där.

Diskussion kring hemsidan.

§7. AFF 

- Datum

Tove informerar att IKEA-sittningen kommer ske den 16 December.

Diskurs.
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Styrelsen beslutade att 
AFF hålls 17-12-10

- Aktivitet

Diskurs.

Alla kommer med ett förslag till nästa vecka.

§8. Uppföljning Matton och KFS

Punkten flyttas fram då Astrid ej är närvarande.

§9. Infomöte inför höstterminsmöte 

Tove redogör vad som skedde förra året. 
Emma förslår Måndag den 6 November.

Diskurs.

§10. Inköp av hårddisk till sektionen

Matilda informerar att hon vill köpa in en hårddisk för sektionens digitala arkiv och frågar vilken typ 
som de i styrelsen skulle passa bäst till detta syftet.

Diskurs.

§11. Enkät ang. Kårens kontakt med sektionsstyrelsen 

Tove informerar att hon mailat ut en enkät och uppmuntrar alla till att svara på den snarast.

§12. Halmhuset

Tove informerar att ägaren av halmhuset frågat om sektionen vill ta över huset, och att hon fått 
koden till dörren så de som är intresserade av att kolla hur det ser ut kan få den.

Diskurs.

Punkten tas upp på ett framtida möte då styrelsens medlemmar hinner ha kollat på huset.

§12. Information till InfU veckoutskick

Tove informerar att AktU vill ha en poster till en pepparkakshustävling.

§13. Information från Kåren

Tim informerar att anmälan till kårens funktionärsposter är öppen.

§14. Städning av Mässen 

Tove informerar att det är InfUs tur att städa.
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§15. Övriga ärenden

Tove vill trycka på att alla måste göra klart sin budget.

§16. Nästa möte 

Styrelsen beslutade att 
nästa möte hålls 17-10-26 kl 12:05 

§17. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:01 

Sekreterare - Matilda Gustafsson                                    Justeringsperson - Natalia Lauritzen Sladic

Ordförande - Tove Hellerström
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