
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2018-02-15

 

 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande  
Henrietta Munter, Ordförande
Isaac Rescala, V. Ordförande/Ordförande CeremU
Carl Tengström, Sekreterare
Henrik Pregler, Kassör
Alexia Pihl, Øverphøs

Dante Zilliacus, Världsmästare
Lisa Wennstam, Ordförande NärU
Elisa Heroja, Sexmästare
Linus Brorsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA 

§1. OFMÖ

Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:14

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordning och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Henrik Pregler till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Björn Sjulgård från fasadförsköningsgruppen.

Kårens representanter.

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Invalsmöte

Vi möts vid 16:45 för att förbereda mötet. 6-7 stycken kan komma, vilket är tillräckligt för att välja in 
nya sektionsmedlemmar.

§6. Visionsmöte

Tisdag den 20:e. Det diskuteras hur mötet ska gå tillväga, och Lisa informerar om att det finns 
nedskrivet hur det gick till förra gången. Koreansk tacos skall ätas hos Henrietta. Presidiet lagar 
mat. Mötet/middag startar 19:30.
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§7. A-sektionens logga på A-huset och IKDC

Björn Sjulgård går igenom bakgrunden, d.v.s. att det vid tidigare terminsmötet bestämdes att skapa 
skyltar till fasaderna på IKDC samt A-huset. Han presenterar det förslag som skickats in till 
Akademiska hus. Just nu fokuseras det på den skylt som ska upp på A-huset, då det blir något 
svårare att söka tillstånd för båda hus. CeremU kommer ta diskussionen om hur man ska 
marknadsföra skylten inför sektionens medlemmar.

§8. Uppföljning: styrelsekläder

Carl informerar om att han beställer styrelsekläder i veckan.

§9. Uppföljning: anslagstavla till kåren

P.g.a. att Nina ej är närvarande tas detta privat med henne.

§10. Information till InfU veckoutskick

P.g.a. att Nina ej är närvarande tas detta privat med henne.

§11. Information från Kåren

GDPR, EU, kommer gå i kraft, och därför informerar kåren om att sektionen borde skriva ihop en 
policy, t.ex. att man får inte samla in mer information om människor än det som behövs på ett 
event. Kåren håller på att skriva ihop en policy så att sektionen kan i princip bara kopiera.

Priserna på hyran av personal samt lopthet har ökat en bit p.g.a. det s.k. basbeloppet har höjts.

Styrelseutbildningen på lördag kommer att ha klädkoden Casual

Policy för näringslivsverksamheten har uppdaterats.

§12. Städning av Mässen

Styrelsen städar Mässen tillsammans efter invalsmötet.

§13. Övriga ärenden 

Ulrike har fått ett mail från kåren ang. MeToo-enkät. Då det inte inkommit mycket svar, vill kåren att 
sektionerna, inkl. A, skickar ut enkäten med sektionernas grafiska profil. Ulrike tar detta vidare med 
Nina, som utformar en A-sektionsversion av enkäten.

Henrietta meddelar att hennes ateljé ska åka på studieresa på någon av dagarna som ansluter till 
vårterminsmötet. Det diskuteras vilket datum som blir bäst för att maximera antalet deltagande, 
men till slut beslutas att köra på samma datum som tidigare sagts, d.v.s. den 24/4. Kan komma att 
ändras längre fram.

Alexia meddelar att hon kommer köpa in ca 30 ouveraller, lägga ut med egna pengar, för att sedan 
sälja vidare ouveraller till sektionens medlemmar. Eftersom dessa köps in av privata medel är detta 
inget som sektionen har möjlighet att ta ställning till.

Isaac berättar att han önskar att alla utskottsordförande ska ta upp en medlemslista för att kunna 
föra in registret för exempelvis medaljer. Kårrepresentant flikar in genom att informera om GDPR, 
d.v.s. att medlemsregister etc. måste kontinuerligt uppdateras då personlig information inte får 
förvaras mer än det som är nödvändigt.

Sida �  av �2 3



Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2018-02-15

Dante bjuder in till bubbelfrukost på lördag innan styrelseutbildningen startar kl 13.

§14. Nästa möte

Ikväll kl 17:15, sen visionsmötet på tisdag och därefter nästa ordinära styrelsemöte på torsdag.

§15. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:50.

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Henrik Pregler

Ordförande - Henrietta Munter
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