
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2017-11-30

 

 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 
Lisa Wennstam

Karoline Müller
Nina Cherrug
Linus Brorsson
Astrid Skånbeck
Oskar Nygren  

§1. OFMÖ

Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12.18

§2. Godkännande av dagordning och tid

Emma vill lägga till §13. Förfest IKEA.

Styrelsen beslutade att 
godkänna dagordning och tid med ovanstående ändringar

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att 
välja Karoline Müller till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Henrietta Munter
Henrik Pregler
Ulrike Donnerhack
Anton Malmstöm
Lovisa Eriksson
Elisa Herroja
Carl Tengström

Ständigt adjungerande:
Tim Djärf, Kårkontakt

Styrelsen beslutade att 
godkänna samtliga adjungeringar 

§5. Uppföljning Ekonomi
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Tove informerar att Calle kommit ikapp med redovisningen och redogör hur budgeten ser ut. Det 
ser ut som att sektionen i nulägget kommer gå 10-15 000kr plus.

Diskurs.
- inga större inköp bör göras ifall det skulle komma några oväntade utgifter

Tove informerar att Bryggan brukar vara sega med fakturor.

Diskussion kring vad som görs med eventuellt överskott.
- placera dem i fonder

Calle informerar att det ligger 150 000 i företagskontot för tidigare år.

Diskussion kring vad som ska göras med överskottet på företagskontot.

Tove uppmanar utskottet att använda sina tackpengar men att de ändå bör följa budgeten.

Lovisa informerar att hon tänkt föreslå att sektionen köper in Ovvar men att det nu inte verkar som 
att överskottet är så stort som hon tidigare hört. 

Diskussion.

Calle informerar att sista dagen för inlämning av kvitton är den 15de december.

§6. Uppföljning Julkort

Tove informerar att hon skickat bilden till Nina, och undrar om någon i styrelsen har några åsikter 
på hur det ska se ut.

§7. Present till Giorgos

Tove informerar att Giorgos ska pensioneras och föreslår att styrelsen köper en present till honom.

Diskussion.

Tove kollar upp vad som kan köpas.

§8. Verksamhetsberättelse

Tove informerar att hon mailat styrelsemedlemmarna ang. verksamhetsberättelsen och hon vill ha 
texterna senast sista Januari. Hon uppmanar även utskottsordföranden till att ta hjälp från resten 
av utskotten för detta.

§9. Styrelsetack 

§10. Information till InfU veckoutskick

§11. Information från Kåren

Tim informerar att sista dagen att rösta i FM är idag, speak up days kommer ske i veckan, 
utvärderingen av Arkad är utskickad de anser att det är viktigt med input från A, man kan söka 
baladept till Corneliusbalen och att Tove bör bjuda in de nya styrelsemedlemmarna till 
styrelseutbildningseventet.
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§12. Städning av Mässen

Tove informerar att Ikväll städar Sexet och VM.

§13. Förfest IKEA

Emma informerar om en eventuell förfest för styrelserna innan IKEA-sittningen.

§13. Övriga ärenden

§14. Nästa möte

Styrelsen beslutade att 
nästa möte hålls 17-12-07 kl 12:05

§15. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12.40

Sekreterare - Matilda Gustafsson                                      Justeringsperson - Karoline Müller

Ordförande - Tove Hellerström
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