Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2017-10-26

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

Lisa Wennstam
Karoline Müller
Nina Cherrug
Astrid Skånbeck

§1. OFMÖ
Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12.13
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Karoline Müller till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Malin Eriksson
Björn Sjulgård
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Malin och Björn

Malin informerar att hon och Björn under gårdagen skickade in en motion baserat på en gammal
redan genomröstad motion, och de redovisar sedan innehållet i denna och förklarar skillnaden
mellan den nya och den gamla motionen.
Diskurs.
Björn informerar även att han fått inbjudan till en sittning i Finland från de finländarna som var här
och besökte oss på vårfårfiolsgasquen. Sittningen kommer ske den 5 December.
Diskurs angående vilka som ska bjudas in och hur.
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§6. AFF
Emma föreslår att vi köper mat till eventet från Tugg eller liknande.
Diskurs.
Emma mailar Tugg och kollar om det skulle vara möjligt.
§7. Utskotten och styrelserummet
Diskurs angående när folks möten sker.
§8. A-sektionen och styrelsen 2018
Tove informerar att ingen har valt att kandidera till någon presidiepost och förklarar att en kassör
och ordförande behövs för att driva sektionens verksamhet då det är dem som är firmatecknare.
Hon förklarar sedan att de hon kontaktat på kåren anser att höstterminsmötet bör avbrytas om
ingen ordförande och kassör väljs.
Diskurs.
§9. Information till InfU veckoutskick
§10. Information från Kåren
Ingen kårkontakt på plats.
§11. Städning av Mässen
§12. Övriga ärenden
§13. Nästa möte
Styrelsen beslutade att
nästa möte hålls 17-11-02 kl 12:05
§14. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:05

Sekreterare - Matilda Gustafsson

Justeringsperson - Karoline Müller

Ordförande - Tove Hellerström
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