Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-05-17

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

Lisa Wennstam, Ordförande NärU
Elisa Heroja, Sexmästare
Nina Cherrug, Ordförande InfU
Oskar Nygren, Ordförande AktU
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
Alex Czarnecki
Elsa Andersson
Maria Oscarsson
Agnes Svensson
TLTH:s representanter
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Inval av funktionärer
Alex Czarnecki kandiderar som funktionärer till Sexmästeriet
Styrelsen beslutade att
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välja in Axel Czarnecki som funktionär i A-sektionen
§5. Utskottsrunda
Alexia berättar att Phøset laddar inför phadderkickoffen, och försöker få allt att klaffa inför
nollningen. Planerar inför arbetet i augusti. Vill ha möte med de utskott som ska göra något extra
under nollningen.
Isaac berättar att CeremU precis gjort klart sångboken, och har skickat på tryck i 300 exemplar.
Jobbar vidare med tygmärken.
Ulrike berättar att SRA har haft sitt sista möte. Jobbar med det pedagogiska priset. Ska ha tack
den 31 maj.
Lisa berättar att hon har lämnat över sin post för NärU.
Nina berättar att de har planerat tack, nämligen äta frukost på Grand Hotel. Håller på att skriva en
överlämning, och planerar möte med sin efterträdare.
Elisa berättar att Sexmästeriet har fått efterfrågan av de som organiserar Vårtutställningen att hålla
en A-Bar, vilket de accepterade och kommer hålla nästa vecka. Något problematiskt eftersom detta
är samma datum som Världsmästeriets midsummer party.
Oskar berättar att han planerar inför överlämningen med AktU.
- Presidiet
Henrietta har haft OK-mötet. Tog upp en del viktiga saker, som att de ska ha möte med ØPK i
augusti. Detta är det sista mötet. De har också diskuterat GDPR och nollningen. Vidare har de
diskuterat ett nytt biljettsystem som kommer användas under nollningen. Var på inspektorsmöte i
måndags, men A-sektionens inspektor var inte där.
§6. GDPR
Har diskuterats på OK-mötet. Henrietta föreslår att de har ett gemensamt, centralt dokument med
alla funktionärer, för att förenkla arbetet att följa GDPR. Om något utskott har en lista på
utskottmedlemmarna så får dessa gärna skickas till Henrietta.
Vi har även en Google Drive som ägs av 2014 års ordförande. Detta är något tveksamt, och just nu
bör vi flytta vår Drive till en s.k. Team Drive, som ägs gemensamt av Styrelsen.
Oscar från TLTH informerar om att Team Drive gör det mycket lättare att ändra vilka som har
tillgång till vilka filer.
§7. Nollning
-Styrelsebar
I kombination med speed meetingen som är onsdag första veckan. Alla utskott kommer presentera
sig på tisdagen vid lekarna i Sankt Hans Backar. Henrietta föreslår ett möte nästa vecka där
styrelsen gemensamt går igenom nollningen så alla är på samma spår. Alexia berättar att det
kommer vara ganska tight om tid på tisdagen vid lekarna, så alla utskottsordförande kan dra den
längre versionen på onsdagen. Vidare berättar hon att det är viktigt att det är tävlingar, där två
phaddergrupper möter varandra. Henrietta berättar att de nyinvalda ska skicka sin klädstorlek så
kan de få sina tröjor. Mötet bestäms hålla nästa måndag på lunch.
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-Möte för att diskutera/planera
-Tröjor till de nya
§8. AFF
Oskar bokar
§9. Mallar för utskott
Nu finns det en testamentesmall för A-sektionen, skriven med TLTH och I-sektionens mallar som
grund. Denna får gärna användas, finns i en mapp i Driven. Dessutom finns det en Drive för
protokoll för varje utskott.
§10. Nordic Architecture
Björn Sjulgård kommer åka till detta event vilket kommer hållas i Helsingfors, vilket gör att det finns
4 platser kvar. Det är mycket dyrt att flyga, Elisa informerar om att det billigaste är att åka via Åbo.
Svar begärs innan den 20:e maj, så alla utskottsordförande, särskilt Världsmästeriet, bör tillfråga
sina funktionärer. Om ingen vill åka åker gärna Oskar Nygren.
§11. Instagram
Tårta
Karnevalen. Agnes skriver i vagnschef-chatten.
§12. Information till InfU veckoutskick
A-Bar
§13. Information från Kåren
En av heltidarposterna är vakantsatt, studiesocialt ansvarig. Kårstyrelsen kan tillförordna någon
ifall någon känner sig manad att söka. Vakansen ses som ett problem då detta kommer stjäla tid
ifrån andra poster ifall den inte tillsätts.
De har klubbat en ny verksamhetsplan. Ett fåtal saker har ändrats, det kommer anordnas en
workshop i höst.
De har klubbat riktlinjer för GDPR. Ett möte om detta kommer presenteras på torsdag. Detta är
öppet för alla.
Kårens representanter tackar för denna tid.
§14. Städning av Mässen
CeremU städar.
§15. Övriga ärenden
W-sektionen vill låna A-sektionens regattavagn. Regattavagnen kommer inte klara 270 kg, men
Isaac säger att de kan låna scenvagnen. Henrietta svarar.
Alexia berättar att TLTH har bestämt att köra på biljettsystemet Bonsai campus. Olika
biljettförsäljningalternativ diskuteras.
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Styrelsen beslutade att
främja alternativet Bonsai Campus.
§16. Nästa möte
Nästa måndag för att diskutera nollningen. Detta avses för den nya styrelsen.
§17. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:06, vilket efterföljs med tårtätning.

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Alexia Pihl

Ordförande - Henrietta Munter
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