Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2017-10-12

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset
Närvarande
Tove Hellerström
Matilda Gustafsson
Emma Radler
Calle Sandberg

Isac Lindberg
Lisa Wennstam
Karoline Müller
Nina Cherrug

§1. OFMÖ
Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12.15
§2. Godkännande av dagordning och tid
Tove vill lägga till §10. Budgetmöte och §9. AFF. Om Stina kommer vill hon även lägga till en punkt
angående inval av funktionär.
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
Ständigt adjungerande:
Tim Djärf, Kårkontakt
Frida Ryrholm, Jämlikhetsombud
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Uppföljning Höstterminsmöte

- Lokal
Tove har bokat A:C eftersom att stora hörsalen var uppbokad.

- Mat
Emma redovisar att det nu finns tre alternativ, Bryggan, resturang Ideon, och MoP.
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Diskurs.
Styrelsen beslutade att
köpa mat från Moroten och Piskan
Emma tar på sig att fråga MoP om eventuell vegansk mat och billigare kaffe då det finns att köpa
billigare på Bryggan.

- Poster och eventbanner
Nina informerar att det är klart.
Tove informerar att stadgarna och reglementet nu ligger på hemsidan samt att nomineringslänken
ligger uppe på Facebook.
§6. Uppföljning Matton och KFS
Tove informerar att hon och Matilda varit på möte med KFS VD och går igenom vad som sades på
mötet. De anser båda att samarbetet med Matton går vidare samt att det behövs göras bättre
reklam på vad som faktiskt finns att köpa på KFS, då deras utbud är ganska bra redan.
§7. Uppföljning städning av förrådet
Tove påminner att Phøset och Sexet måste städa innan styrelsen kan ha en storstädning och
föreslår att det görs en storstädning innan den nya styrelsen går på.
§8. Styrelsetack, dag och aktivitet
Diskussion kring vad som ska ske på styrelsetacket och datum för detta.
Nina föreslår 6 December.
Styrelsen beslutade att
styrelsetack sker 2017-12-06
§9. AFF
Tove informerar att det finns mycket pengar till AFF denna terminen då allt inte användes förra
terminen.
Diskurs.
Beslut om datum skjuts upp till nästa vecka då det då ska vara bestämt när IKEA-sittningen
eventuellt sker.
§10. Budgetmöte
Calle föreslår att ett budgetmöte skulle kunna hållas den 30 Oktober, där alla ekonomisk ansvariga
i respektive utskott bör vara med.
Styrelsen beslutade att
budgetmöte sker 2017-10-30 17:15
§11. Information till InfU veckoutskick
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§12. Information från Kåren
Tim informerar att kåren jobbar med fullmäktigevalet och att nomineringen är uppe samt att det
finns andra poster på kåren är lediga. Han informerar även att Corneliusbalen kommer ske 10/2
nästa år.
§13. Städning av Mässen
Tove informerar att idag städar SRID och SRA, och redogör hur städningen bör gå till.
§14. Övriga ärenden
Emma informerar att hon lagt till alla som blev invalda i tisdags i driven.
Matilda frågar hur upplägget för A-baren ska vara, om det kommer bli en ”vanlig” bar efter de har
pratat klart om utbytesstudier. Karoline förklarar att det är så de tänkt ha det.
Tove informerar att FlyIng-motionen kommer att tas upp på fullmäktige den 31 Oktober och att
även ändringarna i våra stadgar kommer läsas upp där.
Emma informerar att sektionens LinkedIn-sida nu är klar.
§15. Nästa möte
Styrelsen beslutade att
nästa möte hålls 17-10-19 kl 12:05
§16. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12.57

Sekreterare - Matilda Gustafsson

Justeringsperson - Karoline Müller

Ordförande - Tove Hellerström
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