
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2018-03-01

 

 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande  
Henrietta Munter, Ordförande
Issac Rescala, V. Ordförande/Ordförande CeremU
Carl Tengström, Sekreterare
Henrik Pregler, Kassör
Alexia Pihl, Øverphøs
Dante Zilliacus, Världsmästare

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

§1. OFMÖ

Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:15

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordning och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Ulrike Donnerhack till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Revisor Matilda Gustafsson

Kårens representanter

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Planering av vårterminsmöte

Ordförande Henrietta framför att vi bör gå ut med kallelse när affischer är färdiga. Dels kallelse via 
facebooksidan, affischer ute på skolan och valberedningens nomineringsformulär.

Henrietta föreslår att vi går ut med kallelsen 5/3 och börjar marknadsföra poster 6/3. 
Nomineringsstoppet är 23/3.

Mötet behöver en ordförande. Henrietta frågar kårkontakten om kåren kan bistå med en sådan.
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Valberedningen håller intervjuer 26/3 till 06/4. Valberedningförslag presenteras 16/4, motkandidatur  
är öppen fram till 24 timmar innan mötet.

Det som söks är ordförande för valberedningen, NärU, AktU, InfU, JämlikA.

§6. Policy för Instagram

Henrietta förklarar hur I-sektionens instagramkonto går till, med deras policy. De postar endast 
styrelserelaterade saker. Linus berättar om idén som togs upp på visionsmötet, nämligen att skapa 
en mer ”casual, ball” bild av styrelsen. Flertalet ledamöter håller med. F-sektionen har gått ut tydligt 
med att inte posta någon marknadsföring för event. Isaac tycker att det ska kännas som att 
materialet som postas kommer ifrån en människa, och inte från sektionen i sig. Ett förslag som 
framförs är en vetorätt för eventuellt endast Henrietta och Nina, eller att alla styrelseledamöter har 
vetorätt. Detta skulle innebära att en Instagrampost kan tas bort utan att fråga styrelsen ifall någon 
ledamot bedömer materialet som olämpligt/ej följer riktlinjerna. Henrietta skriver riktlinjer till nästa 
vecka för att styrelsen ska kunna ta beslut nästa vecka.

§7. Nollningen

Henrietta berättar om styrelsens tidigare tankar om att synas mer under nollningen. Alexia berättar 
att hon och resten av phøset är positiv till förslaget, och är öppen för nya idéer till den kommande 
nollningen. Många utskottsordförande är positiva. Phøset ska titta på vilka event som passar.

§8. Mallar för överlämning

Henrietta har skapat en exempel-mapp i Driven som kan verka som mall för utskotten. Matilda 
meddelar att det kan också vara en idé att skapa en karnevalsmapp. Henrietta berättar att alla 
utskottsordförande kan kolla på vad som passar i denna mapp för respektive utskott.

§12. Information till InfU veckoutskick

Sökande av vice fanbärare

Arkipelago

Vårfårfiolsgasque

§13. Information från Kåren

Inte jättemycket denna veckan. Det serveras tentafrukost på alla sektionerna, ett hus per dag. Val 
till posterna till Kåren centralt har kommit upp denna vecka, så ifall man vill kandidera så är 
ansökan öppen.

§14. Städning av Mässen

Phøset städar gladeligen.

§15. Övriga ärenden

Matilda frågar om hon får ha karnevalsmöte i Styris imorgon. Det beviljas.

Henrietta berättar om Rickard Grill som skickat ut mail angående en cykelfest som Karnevalen vill 
hålla i Gropen utanför A-huset den 11 maj. Detta är inget som A-sektionen i sig kan beviljas, så 
detta vidarebefordras till Johnny Åstrand. Matilda förklarar dock att det är mycket smart att ha 
varningsskyltar angående förbjuden ingång till loungen (p.g.a. A-sektionens lokal), då tysta larm 
faktureras direkt till sektionen ifall det inte förklarats att ett event i Gropen inte hålls av A-sektionen.
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Henrietta har fått svar ang. frågan om vindsurfingen i Lomma. De har svårt att få ihop instruktörer 
till det, men ifall sektionen kan ge ett klarare besked om hur många som kommer så kan de 
planera lättare. Alla ledamöter ska fundera till på nästa vecka på alternativ. 

§16. Nästa möte

Nästa vecka, samma tid.

§17. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:58.

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Ulrike Donnerhack

Ordförande - Henrietta Munter
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