Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-01-25

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset
Närvarande
Henrietta Munter, Ordförande
Elin Fritz, Vice Ordförande/Ordförande CeremU
Carl Tengström, Sekreterare
Henrik Pregler, Kassör
Alexia Pihl, Øverphøs

Elisa Heroja, Sexmästare
Nina Cherrug, Ordförande InfU
Oskar Nygren, Ordförande AktU
Linus Brorsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:11.
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Elin Fritz till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Hannes Gärdenfors
Max Strömberg Bååth
Britta Backhans
Leo Svensson
Hanna Järpedal
Oskar Martinsson
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Utskottsrunda
Utskotten
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InfU
Nina förklarar att de inte gör så mycket. De håller på att planera en Adobe-kväll. Det kommer ta lite
tid att fixa med det.
SRID
Har precis haft sitt första möte. Inte så mycket som händer. De har skaffat listor på vilka som sitter i
varje klassrum.
Phøset
Väntar på inval.
CeremU
Har delat in arbetsgrupper och ska planera event.
Sexmästeriet
Planerar barer, kanske en i februari. Vårfårfiolsqasquen ska vara 7:e april, en månad tidigare än
föregående år. De ska ta diverse certifikat.
Presidiet
Henrietta försöker hitta datum för vårmöte. Henrik håller på att informera om ekonomi för utskotten.
Planerar möte. Se § 14.
§6. Inval av funktionärer till phøset
Alexia informerar om ”att Mia Tjus saknar, som är phadderansvarig. Hon har visat framfötterna.
Leo har det lilla extra, är ambitiös och väljs då till design. Britta väljs till eventansvarig p.g.a. är
väldigt taggig. Max är lokal- och tillståndsansvarig p.g.a. han är äldst och mest ansvarig av de alla.
Är dessutom störtskön. Hannes är ekonomiansvarig och har dessutom ett brinnande intresse av
ekonomi.”
Styrelsen beslutade att
välja in phøset.
§7. Entledigande av jämlikhetsombud
Revisorerna förklarar vad entledigande innebär. Frida Ryrholm har bett om att göra detta, och
revisorerna berättar att de ser rimliga anledningar i hennes entledigande.
Revisorerna beslutade att
entlediga Frida Ryrholm från sin post
§8. Inköp av kylskåp
Elisa förklarar att sexet ska köpa in ett nytt kylskåp. De har tittat på olika modeller, och har tre
kandidater. Ska undersöka saken ytterligare. Priset ligger mellan 7 - 8000 SEK. Tidigare kassör,
Calle Sandberg, har redan lagt undan budget för detta ändamål. Kassör Henrik förklarar att det
godkänns. Det bestäms att beslutet skjuts till nästa vecka, och då förväntas ett förslag inför
godkännande.
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§9. Karnevalen
Matilda, karnevalsansvarig, informerar om att de har en (facebook-) grupp som heter Karnekul. De
har skickat in bidrag till både vagn- och tältsektionen, och behöver nu utveckla koncepten. Tidigare
år har gjorts en budgetpost på 4000 SEK, men eftersom sektionen i sig inte kommer bygga vagnen
själva längre diskuteras hur det ska gå med de undanlagda pengarna. Mer information från Matilda
kommer delges efter uppropet.
§10. Foto till hemsidan
Nina informerar om att hon ska titta närmare på potentiell fotograf. Det bestäms att 1 februari blir
datumet, d.v.s. nästa torsdag, som bilderna tas i styrelsetröjor.
§11. Information till InfU veckoutskick
Tove har uppropsevent för karnevalen, som hon sänder till Nina.
Adjungerande Max Strömberg Bååth, medlem i Världsmästeriet, informerar om Tacosfredag nästa
fredag, facebook-event ligger uppe.
§12. Information från Kåren
Extrainsatt invalsmöte nästa måndag inför ARKAD.
§13. Städning av Mässen
Presidiet städar. Kul tycker presidiet.
§14. Övriga ärenden
Henrietta informerar om att alla ledamöter bör titta igenom sina hyllor i styris.
Henrik informerar om sitt ekonomimöte, och frågar sig utskottsordförande samt Hannes och Alexia
i phøset när mötet skulle passa sig. Det ses som en god idé att alla, även icke-nytillträdda,
utskottsordförande deltar. Henrik ska skapa en facebookgrupp idag där en dag och tid kan fastslås.
§15. Nästa möte
Nästa informella möte är på lördag, där vi träffas 10:00.. Ta med A-Kavaj! Nästa styrelsemöte är på
torsdag, där det också är fotografering. Tisdag nästa vecka är det dessutom utskottssafari.
§16. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:41.

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Elin Fritz

Ordförande - Henrietta Munter
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