
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2018-08-30

 

 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

Maria Oscarsson, Ordförande NärU
Elisa Heroja, Sexmästare
Veronica Larsson, Ordförande InfU
Agnes Svensson, Ordförande AktU  

§1. OFMÖ

Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:16

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordning och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Elsa Andersson till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerande:

• Jämlikhetsombud Elsa Andersson.

• TLTH:s representant Marcus Bäcklund

Marcus presenterar sig. Han leder Utbildningsutskottet och samordnar Kårens utvecklingsfrågor.

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Utskottsrunda

Ledamöter presenterar sig.

§6. Nollning

-Utvärdering av A-rena
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Agnes säger att det var mycket att vara både peppare och sitta i styrelsen. Detta är något som kan 
tas med till nästa års nollning.

Det flesta nollor verkar ha tyckt att det var roligt.

Carl påpekar att ett mindre symboliskt pris kunde vara en idé.

-Utvärdering av A-bar

Elsa påpekar att hon tycker allt flöt på väldigt bra. 

En nolla hade inte möjlighet att släppas in.

Dante tycker att vi bör vara något noggrannare med att gå en runda efter all städning är gjord för 
att försäkra oss om att allt är i sin ordning.

-Planering av symys

Henrietta informerar om att de tredjeårsstudenter som har valt portföljkursen kommer inte ha 
möjlighet att vara med i början av symyset. Henrietta handlar fika samt nål och tråd. Det bestäms 
att resterande styrelse möts upp kl 17:00 för att preparera. 

§7. Höstterminsmöte

-21 November

Henrietta föreslår den 21:a november som datum för HT-möte. Styrelsen tycker det låter bra.

Styrelsen beslutade att

preliminärboka 21 november för höstterminsmöte.

§8. Bonsai Campus

Henrietta informerar om att det strulat lite med olika länkar, men problemen verkar ha löst sig. 
Därför uppmanas alla ledamöter att följa den länk som blivit utskickad till de mail. 

§9. Styrelseutbildning

-7 oktober

Å kårens vägnar informerar Henrietta att det kommer hållas en styrelseutbildning den 7 oktober. 
Denna skall vara värd att gå på även för de som deltog på den utbildning som var på vårterminen. 
Ludvig noterar att utbildning hålls dagen efter nollningens stora avslut Sandstorm. Ett dovt sus går 
över mötesrummet.

§10. Instagram

Isaac informerar om att att vi fick ungefär 40 nya följare under A-baren igår. Kul tycker styrelsen.

§11. Information till InfU veckoutskick

-

§12. Information från Kåren
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Första punkten är att TLTH kommer köra s.k. ”Kåren på campus”. Då sitter de och har ett kontor 
utomhus med kaffe och sånt. Ställer även upp tält ifall det regnar för att kunna hålla sig till vad som 
planerats oavsett väderlek.

Påminnelse om att sektionen inom kort skall nominera valrepresentant till höstens fullmäktigeval.

Lunds universitets studentkårer (LUS) kommer ordna en debatt den 6:e september samt de 
kommer hålla valvaka i Cornelis.

Henrietta frågar när första FM är, och får i svar att det kommer vara ett extrainsatt FM redan nästa 
vecka. 

§13. Städning av Mässen

Henrietta informerar om hur detta går till för de nya ledamöterna. Hon påpekar även att det inte är 
ordföranden utan hustomten som skall dra i detta. Städbeskrivning finns i Drive.

§14. Övriga ärenden

- Datum för Kick Off 19-21 oktober

- Datum för Utskottssafari 21 september 12.00-13.15

- Sprak i utställningshallen.

Carl informera om det välkända högtalarspraket i utställningshallen som uppstår titt som tätt, 
särskilt under evenemang i lokalen. Lösningar diskuteras. Det beslutas att Henrietta sätter 
Hustomten på att försöka lösa detta uppdrag.

- Swish

Kassören Ludvig ska skapa ett nytt dokument kallat ”Swishkalender”. Detta är ett dokument där 
varje utskott skall fylla i de datum som Swish-kontot används för att förenkla bokföringen. 

Elisa tar upp frågan om hur märken till säljs under nollningen, och under vilken budgetpost som är 
lämpligast. Det diskuteras, men styrelsen kommer fram till att detta är något som får fortsätta 
diskuteras till nästa års nollning, då det inte är något som kan ändras under stundande nollning.

§15. Nästa möte

Nästa torsdag, samma tid, samma plats.

§16. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:05.

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Elsa Andersson

Ordförande - Henrietta Munter
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