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Sektionsstyrelsemöte 2018-04-05

 

 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
Oskar Nygren, Ordförande 
Linus Brorsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA 

§1. OFMÖ

Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:14

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordning och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Alexia Pihl till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Kårkontakter

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Utskottsrunda

SRA hade programledningsmöte och klubbade igenom kursplaner och utbildningsplaner för 
kommande läsår

Världsmästeriet har inte haft möte på ett tag. Förra måndagen var alla borta. Planerar inför 
midsommaraftonsfesten. Ordnar också en tackfest för utskottets medlemmar.

SRID håller på med motionen från förra programledningsmötet, så den är till studenternas behag.

CeremU håller på med gasquen på lördag och sångboken.

Sexet har Vårfårfåiolsgasque samt Temasläpp med E och D. Har en del saker i pipelinen.
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Phøset väljer phaddergrupper. Planerar temasläpp. Gör lite filmer.

Näringslivsutskottet hade kickout med Boule i Malmö och håller på att utvärdera året. Har även lite 
arbete kvar från Arkipelago.

Isaac var stand-in för Henrietta på OK, där de gick igenom GDPR ytterligare. Inget att vara oroliga 
för. De pratar även om att köpa in en app för att marknadsföra kårens event samt för 
biljettförsäljning. Facebook har gjort det svårare med den delen, p.g.a. sina nya inställningar för 
flödet. Vill inspireras av F-sektionens app. Kåren har utvecklat en mall för testamente. ØPK har 
tidigare diskuterat att subventionera K-sektionens Nollegasque, som skulle hållas på Bryggan 
p.g.a. platsbrist, men detta är nu off the table.

§6. Inval av Axel Bahri till SRA

Ej närvarande

§7. Vårterminsmöte

Möte för motionssvar

Det har inte inkommit några motioner.

Budgetrevideringar

Ludvig och Henrik har reviderat budgeten genom att titta igenom siffror från förra och förr-förra 
året. Enligt uträkningar beräknas sektionen gå 23 000 SEK plus. Ludvig frågar ifall några utskott 
har några kommande, eventuella uppgifter. Lisa berättar att NärU eventuellt har tygkassor för 
Arkipelago från förra året, som skall beräknas in i årets budget (ca 5000 SEK). JämlikAs budget 
kan halveras då de ej bedrivit verksamhet första mandatperioden (4500 SEK). Phøsets budget kan 
komma att behöva revideras, då bidraget från SVL under nollningens kommer att sänkas.

Den summa som blir över kan troligtvis föras över till tackbudgeten/AFF. Representanten för TLTH 
informerar om att man ej bör överstiga 1000 SEK per medlem. Lundakarnevalen har tidigare blivit 
kontrollerade för detta.

§8. AFF

Henrietta har tittat på Jump. Verkar lätt att boka. Linus kommer med ett nytt förslag: Laserdome i 
Malmö. 60 minuter kostar 4500 SEK för att hyra hela hallen. Carl kontaktar Laserdome.

§9. Nya foton till hemsidan

Nina är inte här, men det bestäms att nya bilder tas nästa vecka.

§10. Instagram

VFFG. Elisa lägger också upp på preppningen av mat. Nästa vecka när ateljéerna åker på 
studieresa lägger alla ut under hashtagen #AsekAbroad

§11. Information till InfU veckoutskick

Märkestävlingen för CeremU

§12. Information från Kåren

GDPR-workshop i eftermiddag 15-20.
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Styrelsen har satts till hösten. En del vakantsatta poster, och det kommer hållas nya möten för att 
tillsätta dessa poster.

Ganska mycket omtentaveckor, så verksamheten är låg.

§13. Städning av Mässen

NärU städar.

§14. Övriga ärenden

Vi tränar eventuellt på spexen en halvtimme innan, mer bestäms i chatten.

§15. Nästa möte

Samma tid, nästa vecka. Då kommer även foton tas.

§16. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:04

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Alexia Pihl

Ordförande - Henrietta Munter
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