Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-03-22

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
Ludvig Werstam, Kassör
Alexia Pihl, Øverphøs

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

§1. OFMÖ
Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:15
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid.
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Ludvig Werstam till justeringsperson.
§4. Eventuella adjungeringar
Petra Renström, valberedningsordförande
Representant från Kåren
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar.
§5. Valberedningen
Petra berättar att hon har fått in 35 nomineringar. De poster som känns säkra är NärU, AktU och
SRID. Posterna som ordförande för JämlikA och Valberedningen samt Hustomte känns mindre
säkra. Det är okej med sena nomineringar. Intervjuerna kommer att börja på måndag och beräknas
vara klara samma vecka. Styrelsen bör plantera frön för att skaffa fler nomineringar för dessa
sistnämnda poster. Hur intresset för dessa poster ska höjas diskuteras.
§6. Nollningen
Styrelsen vill visa sig mer under nollningen, och Alexia och resten av phøset har tagit fram en lista
på alternativ av aktiviteter (lista med fullständiga beskrivningar mailas ut av Alexia senare):
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• Dag 2: Lekar i St Hans, där phaddergrupperna tävlar mot varandra. Varje utskott skulle kunna ha
en station vid detta tillfälle.
• Dag 3: Styrelsen ska presentera sig ordentligt. ”Do something cool” - Alexia. Där kan man
återigen göra en lek-grej. Eventuellt skulle också BBQ kunna hållas. Eftersom inget alkoholevent
kommer att hållas första skolveckan (d.v.s. innan fredag kl 17), diskuteras det ifall en A-Bar kan
hållas med styrelsen som värdar. Styrelsen är positiva, och saken kommer diskuteras närmare
längre fram.
• Symys.
• FlyING-brunch. Hålls av CeremU.
• Märkesmålning. Hålls av InfU.
• Studiekväll den 10:e och 17:e. Hålls av SRA och SRID.
• Nollefredagen, Hålls av AktU, som får i uppdrag att fixa lite mer tagg än vanligt.
• Frukost på Nollelördagen. Hålls av NärU.
• Eventuellt jämlikhetsevent, men då JämlikA:s existens är hotad kommer detta att diskuteras
senare när en eventuell ordförande är tillsatt.
§7. AFF
Olika förslag diskuteras. Boule som tagits upp tidigare har undersökts av Henrietta, och verkar
vara för dyrt. JUMP i Malmö föreslås, något som andra är positiva till. Det läggs även till att det
skulle kunnas hålla en lite mer storslagen tacksittning, likt I-sektionens vinterbankett, på
höstterminen. Henrietta tittar på prisförslag.
§8. Nordic Architecture
Finns det något intresse för styrelsemedlemmar? En eller eventuellt två stycken kan åka, och
styrelsen ser det som rimligt att använda representationsbudget för det. Hålls i Helsingfors i
sommar, där det kommer diskuteras ett samarbete mellan arkitekturskolor i Norden.
§9. Ljudsystem priser
Den sektionsmedlem som tidigare kontaktat sektionen ang. att hyra högtalarna till Milano har
meddelat att denne kan fixa försäkring genom skolan. Förfrågan om att hyrning avslås däremot, då
kontraktmallen som brukar användas endast behandlar inrikes hyrning. För att kunna hyra ut
högtalarsystemet med ändamål utomlands kommer då en ny internationell kontraktmall behöva
upprättas och systemet kommer behöva värderas på en tillräckligt professionellt vis för att kunna
skapa ett försäkringsärende. Dessutom kommer någon styrelsemedlem behöva ansvara för ett
nyinköp ifall något skulle hända med produkterna. Eftersom de föregående sysslorna inryms under
Hustomtens åliggandes, och denna post inte för tillfället finns tillsatt, väljs förfrågan av hyra att
avslås.
§10. Instagram
Dante lägger upp på påskeventet idag. Isaac fortsätter arbetet med att lägga upp de poster
kommer sökas på vårterminsmötet.
§11. Information till InfU veckoutskick
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Märkestävlingen
§12. Information från Kåren
”Inte asmycket denna veckan”. Val-FM i helgen. Några poster blev inte valberedda, då ingen sökte.
Nu i efterhand har en del ansökningar kommit in dock, och ansökan är öppen tills imorgon.
§13. Städning av Mässen
SRID skall städa men har inte möjlighet. Städdagen byts med Världsmästeriet p.g.a. Dantes
solidariska hjärta.
§14. Övriga ärenden
- Remisser
Henrietta har vidarebefordrat en remiss om bl.a. verksamhetsplanen. Skall in i veckan, så
ledamöter ombeds titta igenom och skriv eventuell feedback i vidarebefordrat Docs-dokument.
- Vårfårfiolsgasque gyckel
Styrelsen förväntas gyckla på Vårfårfiolsgasquen, vilket medför att vi behöver skriva ett gyckel
veckan efter påsk. Linus vill dock inte gyckla, utan spexar hellre. Bedöms dock inte vara ett större
problem då han inte kommer deltaga alls på gasquen.
- Bilder med nya tröjor
Nu när alla har nya tröjor så skall nya bilder fixas och upp på hemsidan.
§15. Nästa möte
Om två veckor, då nästa vecka kantas av påskledighet.
§16. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:07.

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Ludvig Werstam

Ordförande - Henrietta Munter
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