
Protokoll 
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 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, Ordförande Sexmästeriet
Oskar Nygren, Ordförande AktU
Nina Cherrug, Ordförande InfU
Linus Brorsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA 

§1. OFMÖ

Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:12

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordning och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Lisa Wennstam till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Revisor Tove Hellerström

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Vårterminsmöte

Motionssvar

Det har inkommit två motioner från CeremU. Isaac förklarar vad de innebär, nämligen A-sektionens 
medaljer. De två motioner som inkommit gäller hedermedaljen, där deras motionerna nominerar 
två stycken medlemmar av A-sektionen: Björn Sjulgård samt Malin Eriksson. 

Budgetrevideringar

Kassör Ludvig rapporterar att det inte inkommit något nytt från förra veckan.
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Elisa föreslår att skapa en post under Sexmästeriet som finns utöver Glädje/Tack som går till 
Sexmästeriets jobbare som ska tas av under de intensiva arbetsperioder de har. Ludvig meddelar 
att budgeten för de befintliga utskotten redan kommer att höjas, men sektionsstyrelsen är generellt 
sett positiva till Elisas förslag. Diskussionen fortsätter mellan Ludvig och Elisa.

Ludvig meddelar även att utskottsordförande bör uppdatera uppgifterna om utgifter på Google 
Drive. 

§6. Sektionsgrodan

Dante var på mötet om Sektionsgrodan med Lund Sustainable Engineers, d.v.s den grupp som 
jobbar för miljö- och hållbarhetstänk inom sektionerna. De har satt upp ett poängsystem, där man 
genom att uppnå ett visst antal poäng kan få en certifiering, den s.k. Sektionsgrodan. Dantes 
intryck var att en del av deras checklista var något naiv. Han föreslår att vi sätter en miljöpolicy, 
samt en lista med tips som alla utskottsordförande kan ha med sig i sitt arbete. Han bedömer att 
det blir för tight att ha något klart inför vårterminsmötet, men han kommer att arbeta vidare med en 
policy som sedan kan presenteras på höstterminsmötet.

§7. AFF

Sekreterare Carl presenterar information om det förslag om Laserdome som tidigare presenterats 
som en bra aktivitet för AFF. Det verkar inte vara några problem att boka, och en sal som hyrs för 
maximalt 44 personer kostar 4500 kr för 1 timmes spel. Carl bokar kl 18:00 den 24:e maj. 

§11. Instagram

Då många ledamöter åker på studieresa kommer alla lägga ut material under hashtagen 
#AsekAbroad

§12. Information till InfU veckoutskick

Vårterminsmötet

Märkestävlingen

§13. Information från Kåren

Oscar Martinsson skickar på mail de uppdateringar som hänt på Kåren sen sist:

• Det finns fortfarande några heltidarposter lysta för kåren, Utbildningsansvarig för interna frågor , 
Utbildningsansvarig för externa frågor, Studiesocialt Ansvarig. samt 4 lediga stolar i kårstyrelsen. 

• Välmåendeveckan kommer snart, kul!

• Athenas vecka, Empower yourself!

§14. Städning av Mässen

AktU städar

§15. Övriga ärenden

Hyra ut scenelement

Krog ”Upp Å Ner” från Lundakarnevalen har skickat en förfrågan om att hyra scenelement från A-
sektionen under karnevalen. Då inga ledamöter beräknar att använda dessa element de datum 
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som karnevalen är, samt att det blir en inkomst för 1000 SEK, så beslutar styrelsen att Ordförande 
Henrietta kan godkänna Lundakarnevalens förfrågan.

Isaac informerar ledamöter som planerar att använda scenelementen att de är överjävliga att flytta.

Pingisracketar

Ludvig föreslår att sektionen borde köpa in pingisracketar till pingisbordet, under AktU:s budget 
(pengarna kan exempelvis komma ifrån den summa som blev över från karnevalsuppropet. 
Ordförande för AktU röstar för detta förslag.

§16. Nästa möte

Inget möte nästa vecka, då en stor del av ledamöter är borta på studieresa. Nästa sektionsmöte 
kommer att vara vårterminsmötet, men eventuellt kommer ett förberedande möte hållas dagen 
innan sektionsmötet. Det mesta är förberett, men fler beslut kan komma att tas i chatten.

§17. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:49.

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Lisa Wennstam

Ordförande - Henrietta Munter
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