Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-05-03

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
Dante Zilliacus, Världsmästare

Lisa Wennstam, Ordförande NärU
Elisa Heroja, Sexmästare
Nina Cherrug, Ordförande InfU
Oskar Nygren, Ordförande AktU
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 Dante Zilliacus till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Kårens representanter (Oscar)
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Utskottsrunda
- Utskotten
Lisa berättar att de har ätit upp sina glädjepengar, och Lisa har briefat nästa termins ordförande
Maria Oscarsson. Lite oklart vilka funktionärer som kommer att fortsätta till hösten.
Elisa berättar att Sexet planerar Temasläppet. De har gått igenom ekonomin ang. VFF, vilken i
princip är klar. Arkipelagos ekonomi är också klar. Har en pågående diskussion med Phøset inför
nollningen, beräknas bli mycket jobb.
Isaac berättar att CeremU jobbar med sångboken.
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Linus berättar att SRID har skickat sitt skyddsombud på utbildning. Speak-up days på IKDC
imorgon, vilket kommer bli lit. De ska också göra av med sina tack-pengar.
Nina berättar att det går bra för InfU. De ska försöka använda upp tack-posten någon gång i maj.
Workshop-postern är snart klar, men det finns en risk att workshopen kommer komma igång efter
sommaren.
Oskar laddar inför överlämningsmöte med nästa termins AktU-ordförande.
Dante berättar att Världsmästeriet håller på att ordna med sin midsommarfest. Det diskuteras i
kollegiet att detta ska bli ett sektionsöverskridande event. De planerar även en tackfest den 9 maj,
med lite middag och grejer hemma hos Dante. Dante har annonserat den inbjudna träffen i
Helsingfors för sina medlemmar, men har inte hittat supermånga intresserade.

- Presidiet
Henrietta berättar att hon inte har varit på något OK-möte. Har varit på lunch med LTH:s ledning,
vilket inte var jättegivande. De diskuterade att bli en del av att LTH:s marknadsföring.
Vårterminsmötet har stundat, vilket röstade igenom en del motioner och propositioner. Styrelsen
har även haft en middag hos Henrietta vilket inkluderade god middag, goda drinkar och
Lundaspexarnas genrep av sin uppsättning av Uarda.
§6. Vårterminsmöte
- Utvärdering
Elisa tycker att vi ska köra ett genrep dagen innan. Carl påpekar att mötesordföranden borde vara
med på styrelsemötet dagen innan för att alla i styrelsen ska ha koll på hur terminsmötet kommer
att gå till.
§7. AFF
Den 24:e maj. Anmälan behöver börja gå ut ganska snart. Oskar kollar upp om Café Ceder kan
catera vegetarisk mat till AFF.
§8. Testamente
TLTH kollar upp hur det ser ut med mall för testamente. Ytterligare en mall av testamente finns på
styrelsedriven för de som är intresserade.
§9. Instagram
Temasläpp
§10. Information till InfU veckoutskick
AFF
Kårens nya policy för personuppgifter, GDPR.
Oscar från TLTH informerar om att det kan vara bra för sektionen att skriva riktlinjer för GDPR,
som kan användas i t.ex. formulär.
§11. Information från Kåren
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Fullmäktige 5 på onsdag nästa vecka. Innan kommer de hålla vernissage för
verksamhetspunkterna, där det kommer visas saker som är tänkt att utvecklas.
Styrelsemöte 14 hålls nästa måndag.
På tisdag har F1 Röj pub, och där kommer de prova en ny app som heter Bonsai Campus.
§12. Städning av Mässen
Presidiet städar.
§13. Övriga ärenden
Malin Eriksson vill hyra ljudssystem över Karnevalen. Dante informerar om att det som ingår i
ljudpaketet är två toppar, två basar och ett mixerbord. Henrietta har fixat ett kontrakt för Kira, och
det bör sättas ett pris på uthyra av Kira.
Styrelsen beslutar att
priset för hyra av Kira blir 150 kr/dygn.
Representantionsbudgeten har inte rörts. Den kommer gå ut ifall någon åker till Helsingfors, men
kan också eventuellt läggas på inspektorsmiddag. Styrelsen bedömer det rimligt att lägga en del av
representantionsbudgeten på ordförandens inspektorsmiddag.
§14. Nästa möte
Samma tid, samma plats, nästnästa vecka (p.g.a. Kristi himmelfärdsafton nästa vecka).
§15. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:56.

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Dante Zilliacus

Ordförande - Henrietta Munter
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