Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-03-15

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
Alexia Pihl, Øverphøs
Dante Zilliacus, Världsmästare
Lisa Wennstam, Ordförande NärU

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 12:18
§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
Ludvig Werstam
Henrik Pregler
Revisor Tove Hellerström
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Utskottsrunda
Lisa är fortfarande tom efter Arkipelago och känner att hon har levt ut sitt syfte. Ska snart börja
utvärdera för hela året. Kaktusen fortfarande borta. Mycket känslor.
Isaac berättar att det går bra för CeremU. Har några workshops. Nya sångboken börjar tas fram.
Alla sektioner ska svara vilken kampsång de vill ha, men annars är texten klar.
Elisa utvärderar Arkipelago-baren. Vårfårfiolsgasquen är runt hörnet.
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Ulrike har haft möte med programledningen. Där gick de igenom enkäten från i höstas. Har främst
rört huset, t.ex. ventilation. Nästa steg är att rusta upp vilorummet. Den psykosociala studiemiljön
kommer börja behandlas med Catharina Sternudd via möten. Bra gehör har fåtts.
Oskar tänker ha en tackfest för sångarstrid- samt karnevalsgruppen.
Linus har också haft programledningsmöte med SrID. Programledningen ville bl.a. ta bort
utvecklingssamtalen som hålls i årskurs 2, något som dock lyckades stoppas av SRID. De väckte
diskussion, höll en röstning och fick igenom sin röst. De har också fått gehör för
verkstadsinitiativet, där de startat en grupp med husprefekt, verkstadsansvarig o.s.v. Har blivit
tilldelade 3 olika rum med olika ändamål som ska vara öppna hela tiden. Behöver 1 ansvarig elev
för varje rum, så det tillsättningsarbetet kommer starta.
Nina har snackat med en potentiell efterträdare, som verkar mycket intresserad. Efter kaosveckan
som nu råder tänkte hon ta tag i den designgenomgång som InfU planerar att hålla.
Dante förklarar att Världsmästeriet flyter på. Har ett påskevent nästa vecka som inte är jättemycket
att jobba med. Satsar mest på midsommarfirandet som kommer senare i vår.
Henrietta berättar att presidiet har haft propositionsmöte. De har fixat en nya motionsmall på både
svenska och engelska, som nu ligger i uppdaterad version på hemsidan. Informerar även om det
propositionsmöte som styrelsen skall hålla på måndag nästa vecka.
§6. Fyllnadsval av kassör
Henrietta presenterar den nya kandidaten, Ludvig Werstam. Han tycker att det verkar lärorikt att
vara med och leda arbeten med kassan. Revisor Tove frågar kandidaten om hans ålder är 20 eller
över, vilket är ett krav på firmatecknare, vilket han är. Ludvig tillfrågas även om han är med i
belastningsregistret, något han inte är.
Styrelsen beslutade att
välja Ludvig Werstam till kassör för A-sektionen för resten av mandatperioden.
§7. Info från valberedningen
På grund av Petras frånvarande behandlas denna punkt nästa möte.
§8. Mappar för utskott
Henrietta förklarar syftet med en gemensam Google Drive för samtliga utskott, för att förenkla
överlämningar, transparens etc. Flertalet utskottsordföranden är positiva till förslaget.
Styrelsen beslutade att
Använda Google Drive som gemensam plattform för samtliga utskott.
§9. AFF
Henrietta informerar om att vindsurfing eventuellt kan bli för dyrt. Dessutom krävs en deposition,
oavsett om man surfar eller bara hänger på stranden (men hyr lokal). Nya förslag presenteras,
t.ex. boule i Malmö.
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§10. Sektionsgrodan
Henrietta förklarar den miljöcertifiering som ges ut till sektioner. Arbetet startades förra terminen,
och har stått still denna mandatperiod. Hon informerar om ett möte som kommer behandla just
denna certifiering som sker nästnästa vecka (på påsklovet). Isaac och Dante kan eventuellt delta.
§11. Vårterminsmöte
§12. Instagram
De poster som skall tillsättas kommer att läggas ut, en post för varje dag. Linus har bra idéer på
hur det grafiska skall utformas, genom filter, banners etc.
§13. Information till InfU veckoutskick
Vårfårfiolsgasque.
CNC-Kurs med verkstadsmästare Josef.
§14. Information från Kåren
Ej närvarande
§15. Städning av Mässen
SRA
§16. Övriga ärenden
En sektionsmedlem har skickat en förfrågan ang lån av sektionens högtalarsystem för en resa till
Milano.
Styrelsen beslutade att
avslå ansökan p.g.a. ekonomiska och logistiska problem.
§17. Nästa möte
Nästa torsdag.
§18. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:12

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Isaac Rescala

Ordförande - Henrietta Munter
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