
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2017-11-23

 

 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 12.16
                                                                                     
§2. Godkännande av dagordning och tid      

Styrelsen beslutade att 
godkänna dagordning och tid

                                             
§3. Val av justeringsperson             

Styrelsen beslutade att 
välja Emma Radler till justeringsperson 

                                           
§4. Eventuella adjungeringar     

Carl Tengström
Elin Fritz
Elisa Herroja

Styrelsen beslutade att 
godkänna samtliga adjungeringar 

                                                
§5. Uppföljning Ekonomi 

Calle informerar att det antagligen kommer komma fler fakturor från Phøset och anser därför att 
sektionen bör avvakta med att göra sig av med allt för mycket pengar, han kommer utreda detta till 
nästa vecka. Tove meddelar att inga utskott har gått back så man kan fortfarande använda de 
pengar som det är budgeterat för i de olika utskotten.

Karro frågar om sexet kan använda budgetposten för barer till IKEA-sittningen då de inte kommer 
att ha några fler bara i år. Calle anser att det är okej. 

        
§6. Rapport från HMS-kommitté och Husstyrelsemöte
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Linus informerar om vad som diskuterades på husmötet.
- Ny husmästare på ID
- Inbrott i A-huset
- Läcka i IKDC
- Muterade silverfiskar, fällor är utsatta
- Vilorum i fullskalelabbet - diskussion kring dens funktion
- Sektionsmärke, mer utförliga ritningar och handlingsplan behövs
- A-verkstan har anställt en snickare, möbler osv. kan nu tillverkas internt via skolan

§7. Utvärderingsmöte

Tove föreslår att styrelsen har ett utvärderingsmöte i slutet av terminen och informerar vad som 
skedde på detta förra terminen.

Styrelsen beslutade att 
hålla ett utvärderingsmöte 2017-12-04 

§8. Lokalbokningar för A-sektionen 2018

Tove informerar att LTH har bestämt att varje sektion får ha 3 st lokalansvariga som blir de enda 
som kan boka lokalerna i skolan.

Tove föreslår att dessa blir: Ordförande, Sexmästare och Øverphøs, samt tilläger att dessa kan 
ändras av nästa års styrelse om de vill ha ett annat upplägg.

Diskussion.

Tove skickar iväg uppgifter till skolan till de personerna i hennes förslag, sen kan man ändra nästa 
år om nya styrelsen vill.

§9. Julkort & Julhälsning till Alvar Aalto

§10. Information till InfU veckoutskick           

                                
§11. Information från Kåren

§12. Städning av Mässen

Tove informerar att denna veckan städar SRA och SRID.

§13. Övriga ärenden                    

Tove informerar att hon har slängt massa skräp i styrelserummet och uppmanar folk till att slänga/
ta ner sina grejer till förrådet.

Emma uppmanar styrelsens medlemmar att påminna folk om AFF.

                                                  
§14. Nästa möte               
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Styrelsen beslutade att 
nästa möte hålls 17-11-30 kl 12:05

                                                              
§15. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:42

Sekreterare - Matilda Gustafsson                                      Justeringsperson - Emma Radler

Ordförande - Tove Hellerström
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