
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2017-11-02

 

 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 12:15

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att 
godkänna dagordning och tid 

§3. Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutade att 
välja Calle Sandberg till justeringsperson 

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerande:
Hanna Järpedal, Kårkontakt

Styrelsen beslutade att 
godkänna samtliga adjungeringar 

§5. Funktionärslistor

Emma informerar att hon lagt till alla de som blev invalda på invalsmötet i funktionärslistorna men 
att det är upp till utskottsorföranden att kryssa i de gamla som fortfarande är aktiva i utskottet.

§6. Uppföljning AFF

Emma informerar att Tugg inte svarat på hennes mail men att hon varit i kontakt med Taquerian 
och att de är villiga att fixa maten. 

Diskussion angående vad som skall finnas på eventet.
- Pinata
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- Corona
- Sangria
- Tequila
- Medaljutdelning

Diskussion kring tid.

Styrelsen beslutade att 
AFF börjar 16:00 

Diskussion kring lokal.

Styrelsen beslutade att 
AFF hålls i Mässen 

Matilda bokar rulle för inköp av dryck. 
Nina fixar spellista.
Tove fixar tillstånd.

§7. Uppföljning Halmhuset

Tove förslår att hon mailar och säger att det finns intresse för att ta över huset men att vi flyttar 
beslutet till nästa års styrelse.

§8. Städning av förråd och styrelserum

Tove föreslår att vi städar i samband med AFF.

Diskurs.

Styrelsen beslutade att 
städa förrådet och styrelserummet i samband med AFF 2017-12-10

§9. Alvar Aaltos sittning 

Tove informerar att vi blivit inbjudna till en sittning hos arkitektskolan Alvar Aalto och att det finns ett 
event på Facebook för detta.

Emma föreslår att vi gör en kort videohälsning då alla inte kan åka med.

§10. Info om HTM 6/11 

Tove informerar att handlingarna nu ligger ute och påminner om att styrelsen på måndag lunch ska 
stå i mässen och kilen för att informera om mötet.

Diskurs kring vem som står var.

Tove redogör vad vi ska göra, bjuda på kaffe och godis samt be folk läsa handlingarna och 
promota de poster utan sökande..

Astrid handlar kaffe, godis, pappersmuggar samt havredryck.

§11. Höstterminsmöte 
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- Mat och fika

Emma informerar att maten kommer halv 5 men att det behövs köpas fika.

Astrid köper fika och Tove köper bubbel. 

- Medlemsincheckning

Karoline och Lisa att på sig att sitta i dörren.

- Övriga förberedelser och frågor

Astrid informerar att hon inte fått svar på när CEQ pengarna kommer.

Oskar tar på sig att fixa festtillstånd och öl om det går igenom.

Tove informerar vilka poster som fortfarande inte har några kandidater.

Diskurs.

§12. Information till InfU veckoutskick 

Tove vill ha med den sorgliga presidiebilden.
Matilda förslår save the date för AFF, IKEA, och info i mässen/Kilen.

§13. Information från Kåren 

Hanna informerar att de valt in tre nya medlemmar i kårstyrelsen, Arkad har börjat dra igång, 
datum för Speak up dates är satt till v48, de har skickat ut en enkät om funktionärsutbildningar, 
Pedellen är sjukskriven samt frågar om studierådsorföranden har fått mail angående 
ledningsgruppen, på vilket Astrid informerar att hon ej har.

§14. Städning av Mässen

Tove informerar att det är Världsmästeriets tur att städa mässen.

§15. Övriga ärenden 

Tove informerar att hon tillsammans med Emma och Matilda var på fullmäktige i tisdags och att de 
där röstade om flying motionen, där beslutet är att Kåren och Ing betalar 50/50, samt att sektionen 
fick stadgaändringarna ang. A-squad stadfästa.

§16. Nästa möte

Styrelsen beslutade att 
nästa möte hålls 17-11-09 kl 12:05 

§17. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:55
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Sekreterare - Matilda Gustafsson                                      Justeringsperson - Calle Sandberg

Ordförande - Tove Hellerström
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