Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2017-11-09

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
Linus Brorsson
Astrid Skånbeck
Oskar Nygren

§1. OFMÖ
Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12.23
§2. Godkännande av dagordning och tid
Tove vill lägga till §6 inval av funktionärer, och ändra numreringen därefter.
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid med ovanstående ändringar
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Oskar Nygren till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerande:
Hanna Järpedal, Kårkontakt
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Utvärdering HTM
Diskurs.
§6 Inval av funktionärer
Astrid vill nominera följande person till SRA i deras frånvaro.
Axel Bahri
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Tobias Lundström
Nora Lindberg
Rikard Dose
Styrelsen beslutade att
välja in samtliga ovanstående personer till funktionärer i SRA

§6. Uppföljning AFF
Poster och event
Tove föreslår att vi inte diskuterar detta då Nina ej är närvarande.
Mat
Emma informerar att hon varit i kontakt med Taquerian och att de har sagt att vi har pengar till 300
tacos.
Diskussion kring hur mänga tacos som ska köpas.
Emma kollar när de behöver veta hur många tacos som ska köpas.
Aktiviteter
Diskussion kring vad som ska ske på eventet
Matilda köper Enhörningspinata.
§7. Ekonomi
Calle informerar att sista dagen för inlämning av kvittomallar är den 10 December.
Calle informerar att han tillsammans med Camilla kommer att sitta och bokföra nästa vecka och
frågar om de kan få pengar från styrelsens glädje till detta.
Diskurs.
§8. Julkort
Diskurs.
Styrelsen kommer fram till att de till nästa torsdag ska spåna på idéer och om ingen kommer på
något till dess så tas fotot i styrelsetröjorna.
§9. Testamenten, överlämning och verksamhetsberättelse
Tove informerar att de som går av är skyldiga att ha överlämning och skriva testamente. Hon
informerar även att alla måste skriva en verksamhetsberättelse för detta året.
Diskurs.
§10. Information till InfU veckoutskick
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§11. Information från Kåren
Hanna informerar att kårstyrelsen har haft sitt första möte med de nyinvalda, FM valet har öppnat
och det är sista veckan att söka internationell Phadder.
§12. Städning av Mässen
§13. Övriga ärenden
Disskuskion kring datumet för styrelsetack.
§14. Nästa möte
Styrelsen beslutade att
nästa möte hålls 17-11-17 kl 12:05
§15. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:49

Sekreterare - Matilda Gustafsson

Justeringsperson - Oskar Nygren

Ordförande - Tove Hellerström
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