Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2017-12-07

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
Karoline Müller
Nina Cherrug
Linus Brorsson
Astrid Skånbeck

§1. OFMÖ
Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12.18
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Astrid Skånbeck till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Henrietta Munter
Elisa Herroja
Ständigt adjungerande:
Hanna Järpedal, Kårkontakt
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Städning av förrådet
Tove påminner om att styrelsen ska städa förrådet och styrelserummet på söndag, och frågar när
det ska börja.
Diskussion.
Styrelsen beslutade att
börja städa kl 11.30, 2017-12-10
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§6. Inför AFF
Tove informerar att hon och Matilda kommer handla på fredag.
Emma har köpt väldigt mycket tacos, så det går att låta människor som inte anmält sig komma in.
Nina jobbar på spellistan.
Tove informerar att det ska även göras sangria.
§7. Rapport från möten ang. biljettförsäljning
Tove informerar att hon, Calle och Alexia har haft möten med ett par företag som har elektronisk
biljettförsäljning och redogör hur de fungerar.
Diskussion.
- Upp till nästa års styrelse att ta ett beslut
- Smidigast om man använder samma system som andra sektioner
§8. Uppföljning Julkort
Nina har gjort klart julkortet och visar hur det ser ut.
Tove informerar att hon gjort en lista över vilka som ska får julkort och går igenom den.
Diskussion.
§9. Information till InfU veckoutskick
§10. Information från Kåren
Hanna informerar att de valt tre nya heltidare, att de har fortfarande en vakant post som arkadansvarig, att de ska få nya IT-strukturer, att de har valt fullmäktige samt frågar om styrelsen vill ha
fika nästa vecka.
§11. Städning av Mässen
Tove informerar att Världsmästeriet ska ha ett event så de som ska städa slipper det denna
veckan.
§12. Övriga ärenden
Calle pratade med Mia som var ansvarig för tackfesten och informerar att de gått med vinst, samt
undrar vad de ska göra med överskottet.
Diskussion
- Sektionen har inte rätt till pengarna då detta event inte hölls genom sektionen
- Föreslå tack för de som jobbade
- Det verkar som att dom tog alkohol från förrådet, förslagsvis kan dom betala för det om det
stämmer
§13. Nästa möte
Styrelsen beslutade att
nästa möte hålls 17-12-14 kl 12:05
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§14. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12.51

Sekreterare - Matilda Gustafsson

Justeringsperson - Astrid Skånbeck

Ordförande - Tove Hellerström
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