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 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             

Emma vill lägga till en punkt Inval av Elin till CeremU, under §14. Övriga ärenden.    
Tove vill lägga till en punkt  Biljettförsäljning, under §14. Övriga ärenden.

Styrelsen beslutade att 
godkänna dagordning och tid med ovanstående ändringar

                                      
§3. Val av justeringsperson          

Styrelsen beslutade att 
välja Linus Brorsson till justeringsperson 

                                              
§4. Eventuella adjungeringar      

Henrietta Munter
Elin Fritz

Styrelsen beslutade att 
godkänna samtliga adjungeringar 

                                              
§5. Utskottsrunda

Ceremu

Emma informerar att de håll i en workshop i förrgår angående sångboken, den gick mycket bra och 
de planerar att försätta med arbetet under våren. Hon informerar även att de har bokat in ett tack 
för medlemmarna.
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SRA

Astrid informerar att de planerat in tack och den 27 november, samt att de ska ha adventsfika med 
information för arkitektstudenterna angående studiebevakning där även kåren kommer deltaga.

NärU

Lisa informerar att de har många grejer på gång närmast kommer de hålla i ett studiebesök och en 
lunchföreläsning, de har även börja kontakta företag angående Arkipelago.

InfU

Nina informerar att det flyter på som vanligt, genomgången av Photoshop kommer flyttas fram till 
efter jul. Tove föreslår att de gör ett googleform innan jul där de frågar vad folk vill lära sig på 
Photoshopgenomgången.

SRID

Linus informera att de kör på med att styra upp verkstaden,  de har lämnat in två budgetförslag till 
Georgios angående detta.

Världsmästeriet

Isac informerar att dumplingeventet gick bra, de har även haft en kickoff med de nya 
funktionärerna och de planerar ett ”christmasbaking”-event.

AktU

Tove informerar att sångarstriden är i full gång och att karnevalsgruppen har skickat in fyra 
tältförslag i veckan.

Presidiet

Calle informerar att han är i fas med bokföringen och att vissa fakturor har ännu inte kommit in 
men att det ändå ser ut som att det finns mycket pengar över som behöver spenderas.

Matilda informerar att HTM-protokollet kommer bli klart under dagen samt att hon kommer ha en 
underskriftsrunda nästa vecka där de som under terminen varit justeringspersonen men inte skrivit 
under protokollet får chans att göra det.

        
§6. AFF

Tove tvingar alla att bjuda in sina utskott, Emma påminner om att det är viktigt att de fyller i 
googleformuläret.

§7. Ekonomi

Calle informerar att det kan komma att bli så att sektionen måste spendera mer pengar, och 
uppmuntrar till att styrelsen kollar upp hur dessa kan spenderas till nästa vecka. Tove påpekar att 
detta inte betyder att utskotten får gå över budgetposterna.

Emma undrar om det är något man ska man kolla upp själv hur mycket pengar man har kvar, Calle 
informerar att han kommer kolla upp det.
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Tove förslår att 1300kr från styrelsens budgetpost Inköp läggs på mikrofoner och sladdar till 
ljudsystemet.

Tove föreslår även att 3500 kr från styrelsens budgetpost Lokaler läggs på att köpa glasbrickor till 
mikrovågsugnarna i Mässen.

Linus frågar hur mycket som finns kvar på tack, Tove svarar att styrelsen har kvar 900 kr och att 
utskotten får kolla hur mycket de har kvar själva.

Styrelsen beslutade att 
köpa in mikrofoner och tillhörande sladdar till ljudsystemet till en summa av 1300kr och ta 
det från styrelsens budgetpost Inköp

Styrelsen beslutade att 
köpa in glasbrickor till mikrovågsugnarna i Mässen till en summa av 3500kr och ta det från 
styrelsens budgetpost Lokaler

§8. Testamenten, överlämning och verksamhetsberättelse

Tove påminner om att alla som ska gå av sin post är skyldiga att ha överlämning och skriva ett 
testamente. Hon påminner även om att alla i styrelsen måste skriva en verksamhetsberättelse som 
ska skickas in senast den 4e februari 2018, hon informerar att hon i veckan även kommer att maila 
ut info om vad man behöver skriva samt förra årets berättelse.

§9. Styrelsetack

Tove informerar att styrelsetacket kommer att ske den 6e december och att styrelsen inte har så 
mycket pengar kvar ätt lägga på detta. 

diskurs.
- Tour de styrelse, alla får para ihop sig med någon så att man är två och två.
- Pizza eller annan mat skulle kunna köpas för tackpengarna
- Alkohol får betalas med egna pengar

§10. Julkort 

Tove föreslår att vi tar julkortat nästa torsdag. 

Emma föreslår att vi tar bilden i de svarta tröjorna och sedan clipartar in juliga motiv.

Matilda hör med Christina om hon vill ta bilden. Tove kollar om fotostudion är ledig

§11. Information till InfU veckoutskick           

Natalia informerar att  Alexia kommer skicka ett mail till Nina angående Phøsansökan.
                                
§12. Information från Kåren

Tove informerar att Hanna skickat ett mail där hon informerar att det i veckan var Arkad och att det 
gick bra.

§13. Städning av Mässen

Tove informerar att nästa vecka städar SRA och SRID.

Sida �  av �3 5



Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2017-11-17

§14. Övriga ärenden        

Biljettförsäljning

Tove informerar att hon har fått ett mail angående en finsk app som används av studentkårer i 
Finland för biljettförsäljning och läser upp detta.

diskussion angående möte med representanter.
- Tove, Henrietta, Calle och Henrik bör vara med på ett eventuellt möte.

Tove hör av sig till dem och kollar när de har tid för ett eventuellt möte.

IKEA

Emma informerar att hon blivit tillfrågad om styrelsen vill ha förfest med de andra styrelserna innan 
IKEA-sittningen.

diskurs.

Emma kommer svara att de i styrelsen som tänkt gå på sittningen är intresserade.

Film till Alvar Aalto
              
Emma föreslår att styrelsen filmar en hälsning till Alvar Aaltos sittning i samband med att fotot till 
julkortet tas. 

Diskurs.
- Isac kan vara översättare till finska och medvetet översätta fel.
  
Inval av Elin till CeremU

Emma redogör hur de valt Elin.

Elin presenterar sig själv.

Styrelsen beslutade att 
välja Elin Fritz som funktionär i CeremU

                                              
§15. Nästa möte       

Styrelsen beslutade att 
nästa möte hålls 17-11-23 kl 12:05 

                                                                      
§16. OFMA     

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:51
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Sekreterare - Matilda Gustafsson                                      Justeringsperson - Linus Brorsson

Ordförande - Tove Hellerström
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