
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2018-02-22

 

 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

Lisa Wennstam, Ordförande NärU
Elisa Heroja, Sexmästare
Nina Cherrug, Ordförande InfU
Linus Brorsson, Ordförande SRID  

§1. OFMÖ

Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:17

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordning och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Linus Brorsson till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Kårens representanter

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Utskottsrunda

Isaac berättar att CeremU hade ett möte i fredags med lågt deltagande. Ska mötas igen imorgon 
och ska starta igång vårens arbete, samt beställa klädsel för att de ska bli mer synliga. De ska 
också hitta ny fanbärare.

Linus berättar om programledningsmöte nästa vecka, och ska dit tillsammans med en ny 
representant i master-ettan. Där kommer de följa upp det förbättringsmöte som de startat tidigare. 
De skickar även ut undersökningar till studenterna för att få underlag till framtida arbete.

Nina berättar att det inte händer supermycket, vårfårfiolsgasquen har en del material som ska 
fixas. För att citera: ”Det går rätt smidigt och rätt bra.”

Lisa berättar om Arkipelago, som börjar närma sig. Det är mycket logistik och de håller på att 
försöka få tag på en matta till mässan. Hon berättar även att hon börjat titta på efterträdare.
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Elisa har ansökt festtillstånd för Arkipelago men ej fått svar. Tänkte även kontakta tillståndsenheten 
angående kunskapsprovet som skall göras för firmatecknare. Har möte nästa vecka för att planera 
baren till Arkipelago, om vilka som ska göra vad. Vårfårfiolsgasquen är även på G. Har godkänt 
postern. Utöver det har de tackat nej till FEMARKs förslag om en bar 12 dagar efter Arkipelago.

Henrietta berättar om presidiet, och tar upp OK-mötet som behandlat den nya EU-lagen GDPR. 
Presidiet i sig har inget särskilt att ta upp. Henrik betalar ut kvittomallar nästa måndag.

§6. Planering av Vårterminsmöte

Henrietta har pratar med lärarna som rekommenderat att köra på tisdag som tidigare sagts.

-       Lokal

En hörsal i A-huset.

-       Mat

CeremU som står för maten berättar att de kommer beställa 50 portioner som rekommenderats 
från tidigare år. Lisa berättar att engångstallrikar och -bestick vore att föredra. Elisa berättar att 
man kan köpa billiga sådana hos Kåren.

-       Viktiga datum (motionsstopp, motionssvar m.fl.)

Eftersom det händer mycket saker innan, så bedöms det som rimligt att gå ut med info mer än 10 
dagar innan (vilket är praxis enligt stadga). Det bestäms att styrelsen bör gå ut med infon om VT-
mötet den 12:e mars, efter Arkipelago. Kallelsen går ut 23 mars. Motionsstopp sätts till den 4:e 
april. Motionerna börjar behandlas på styrelsemötet torsdagen den 5:e april. 

-       Affischer om styrelseposter

Två affischer skall göras:

- En affisch om vårterminsmötet i sig som visar datum, plats etc.

- En affisch om vilka styrelseposter som söks.

-       Diskussionsmöte innan vårterminsmötet?   

Bedöms som överflödigt och styrelsen beslutar att inte hålla i något sådant.

§7. Funktionärstack

-AFF

En tidigare idé, att åka ut till Lomma och vindsurfa, tas upp. Anledningen att detta inte hänt är då 
det fullbokas snabbt. Idén ses som positiv av styrelsen, och datum diskuteras. Den 24 maj 
beslutas som ett bra datum, p.g.a. Lundakarnevalen kommer vara veckan innan. 

-JFF

Eventuellt håller sektionen en fördrink för att samla gänget inför denna sittning.

§12. Information till InfU veckoutskick

- Vårterminsmötet
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- Fanbärare

- Arkipelago och tillhörande bar 9/3

§13. Information från Kåren

Styrelseutbildning var i helgen. M-sektionen kunde inte komma, så därför kommer det hållas ett 
mindre uppsamlingsmöte där det en komprimerad version kommer hållas. 

Ikväll är det styrelsemöte för TLTH i Helsingborg.

Policyn för GDPR går ut på remiss till K-sektionen idag, och kommer sedan nå resten av 
sektionerna inom några veckor.

§14. Städning av Mässen

Sexmästeriet.

§15. Övriga ärenden

Henrietta kommer skriva rent de punkterna som togs upp på visionsmötet, och kommer ta upp dem 
när det passar under kommande styrelsemöten.

Elisa tar upp vilka skolor som ska bjudas in till Vårfårfiolsgasquen. Utöver KTH, Chalmers, Umeå 
samt Aalto kommer eventuellt fler skolor i Norden bjudas in, t.ex. Alnarp, Konstfack, HDK m.m.

§16. Nästa möte

Nästa möte kommer hållas på Fössta tossdan i mass.

§17. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:02.

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Linus Brorsson

Ordförande - Henrietta Munter
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