Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-03-08

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
Dante Zilliacus, Världsmästare

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 Isaac Rescala till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Revisor Matilda Gustafsson
Representanter för TLTH
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Entledigande av kassör
Kassör Henrik förklarar sitt entledigande som grundar sig på personliga skäl.
Matilda förklarar det dokument som sektionens andra revisor Tove Hellerström har laddat upp på
Drive, som förklarar revisorernas beslut om Henrik Preglers entledigande från posten som kassör,
och därmed även firmatecknare, den 8 mars 2018.
Styrelsen beslutade att
stadfästa revisorernas beslut om Henrik Preglers entledigande den 8 mars 2018.
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§6. Planering av Vårterminsmöte
Henrietta förklarar vad Presidiets möte igår innefattade. Hon förklarar vidare att motionsmallarna
behöver uppdateras, samt hur styrelsens propositioner skall fattas. Förslaget som läggs fram är ett
möte enbart designerat för propositioner hålls på eftermiddagen torsdagen den 15 mars, d.v.s.
nästa vecka.
§7. Riktlinjer för Instagram
Henrietta förklarar riktlinjerna som skrivits för Instagramkontot. Ledamöter håller med om det som
finns i dokumentet. Ett eventuell kortare introduktion till Instagram kan komma att hållas för
ledamöter som inte använt detta medium tidigare.
§8. Remiss för GDPR
Kårrepresentanter förklarar lite kortfattat vad GDPR är, samt att policyn som utformats är snarlik
den som används till den tidigare policyn som baserats på GDPR:s föregångare PUL. Carl framför
att det eventuellt borde framgå tydligare information om vad som är sponsrade utskick ifrån TLTH,
samt om möjligheten att tacka nej till betalda utskick.
Nästföljande frågor som ställts av TLTH:s grupp bedöms som rimliga, och kräver inga förändringar.
En fråga om hur medaljsystem på andra sektioner går till ställs, och Kårens representanter
förklarar att det som generellt gäller är att så länge insamlingen av information kan motiveras med
rimliga anledningar, som sedan raderas efter att insamlingens skäl har uppfyllts, finns det inga nya
riktlinjer att följa för utskotten.
Henrietta sammanfattar svaren på frågorna och vidarebefordrar svaret till TLTH.
§9. Instagram
NärU sköter innehållet som läggs upp i veckan, då Arkipelago kommer att hållas imorgon.
§10. Information till InfU veckoutskick
Världsmästeriet anordnar påskäggsjakt 23 mars
SrID söker ID-elever som kan tänka sig ha potentiella studenter som skuggar dem.
§11. Information från Kåren
De vill tacka för anmodan och återkommer om svar.
Kåren har en uppdaterad policy för näringslivsverksamheten.
Man har också beslutat om en ny policy för akademisk mottagning och nollning. Inga större
förändringar. Kommer skrivas under av LTH:s rektor som kårordförande nästa vecka.
§12. Städning av Mässen
InfU-ordförande Nina jobbar på att lösa det.
§13. Övriga ärenden
Henrietta berättar om Lundakarnevalen som avslutat ett samarbete med Folkuniversitetet, p.g.a.
att en ekonomiansvarig uttalat sig om studiecirklarna som ”imaginära”.
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Lundaspexarn har kontaktat Henrietta då de säljer biljetter till deras genrep för ett billigare pris.
Ledamöter bedömer detta som ett roligt event för gruppen, och diskussionen fortsätter på
Messenger.
En gymnasieelev har kontaktat Henrietta då de söker en ID-student som kan hjälpa deras UFföretag med utveckling samt patentering av en produkt inom brandskydd.
Henrietta berättar om att OK har eventuella planer på en Tour de Sektion någon gång i april.
§14. Nästa möte
Samma tid, nästa vecka. Samtliga ledamöter skall behandla eventuella propositioner samt
budgeten för respektive utskott.
§15. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:02

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Isaac Rescala

Ordförande - Henrietta Munter
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