Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-09-06

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset
Närvarande
Isaac Rescala, V. Ordförande/Ordförande CeremU
Carl Tengström, Sekreterare
Ludvig Werstam, Kassör
Knox, Øverphøs
Dante Zilliacus, Världsmästare
Maria Oscarsson, Ordförande NärU

Elisa Heroja, Sexmästare
Veronica Larsson, Ordförande InfU
Agnes Svensson, Ordförande AktU
Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA

§1. VOFMÖ
Vice Ordförande Isaac Rescala 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 Ulrike Donnerhack till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerande:
•

Jämlikhetsombud Elsa Andersson

•

TLTH:s representant Patrik Gustafsson
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar

§5. Nollning
-Utvärdering av symys
Alla tycker att det gick bra men det kunde ha behövts mer symaskiner. Bra tidpunkt, bra
uppslutning och bra att styrelsen ordnade. Bra idé att lite casually beställa pizza, vilket fick
styrelsen verkar lite mer laidback.
§11. Instagram
Sida 1 av 3

Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-09-06
Instagram som medium diskuteras. Positivt att det har varit ett större flöde under nollningen.
Fotophaddrar bör möjligen informeras tydligare om inloggningsuppgifter till Instagram o.s.v. för vi
ska kunna upprätthålla flödet.
§12. Information till InfU veckoutskick
Det officiella meddelande som skickades ut från A-sektionen via Facebook-sidan ang. de
incidenter om ofredanden under UtEDischot skall även ut på veckoutskicket.
Mindfulness-föreläsning av SRX den 17:e september.
§13. Information från Kåren
Igår var det fullmäktigemöte. 2 nya medlemmar tillsattes i styrelsen, vilket medför att det endast är
1 vakantsatt post kvar. Styrelsemöte hölls på kvällen. Tog bl.a. beslut om att köpa in nytt till
ARKAD, däribland ny matta, banderoller osv.
Ikväll är det valdebatt kl 18:30 på AF Borgen via LUS. Där har kommunalrådet bjudits in. Det
kommer även vara en valvaka i Cornelis under valdagen. Hanna Järpedal (A-seks tidigare
kårkontakt) är moderator.
På tisdagar och fredagar under nollningen hålls Kåren på campus. Se tidigare veckas protokoll för
mer utförlig info om dessa event.
§14. Städning av Mässen
Städschema finns på Drive under Allmänna dokument
§15. Övriga ärenden
-Datum för Kick Off 19-21 oktober
Datumet spikas. Isaac kontaktar de tidigare sittande ledamöterna för att informera om datum.
-Datum för Utskottssafari 21 september 12.00-13.15
Ledamöter ombeds ragga funktionärer till detta datum för att inte stå själv vid safarit.
-Datum för HT-möte 21 november
Spikas. Isaac berättar att eftersom matkostnaden för VT-mötet blir oväntat låg (i princip ingen) kan
en del av dessa pengar läggas på HT-mötet, men en stor del kan också läggas undan till andra
ändamål, förslagsvis funktionärstacket i december.
- Invalsmöte 2 oktober.
Datum diskuteras. Det framförs att alla utskott bör ba sitt första möte tillsammans med potentiella
medlemmar veckan efter nollningen, så att det vet vad de ger sig in på. Därmed kan invalsmötet
hållas veckan efter det. P.g.a. en bra uppslutning på symyset på en tisdag, ses detta som en bra
dag att hålla invalsmötet. Dessutom är detta Sensation Red på onsdagen dagen efter, vilket
medför att ingen kommer festa dagen innan. Invalsmöte den tisdagen den 2 oktober
preliminärbokas.
-Datum för styrelseutbildning 7 oktober
Kommer ha ett annat upplägg en tidigare utbildningar. Kommer mer vara fokuserad på case.
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-Funktionärstack
Med tanke på att det är december utesluts event utomhus. Eventet får gärna hållas i Lund denna
gång, då det hölls i Malmö förra gången, vilket mycket väl kan ha påverkat uppslutningen. Bowling
diskuteras, men hade varit kul med någon mer likt lagsport. Även julbord på nation diskuteras, där
Helsingkrona Nation är ett hett alternativ. Diskussionen fortsätter kommande möte.
§16. Nästa möte
Nästa torsdag, samma tid, samma plats.
§17. VOFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:53

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Ulrike Donnerhack

Vice Ordförande - Isaac Rescala
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