
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2018-09-20

 

 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Mötesrum 315, IKDC

Närvarande  
Isaac Rescala, V. Ordförande/Ordförande CeremU
Carl Tengström, Sekreterare
Ludvig Werstam, Kassör
Dante Zilliacus, Världsmästare
Maria Oscarsson, Ordförande NärU

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

§1. VOFMÖ

Ordförande Isaac Rescala förklarar mötet öppnat klockan 12:13.

§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

Ständigt adjungerande:

• TLTH:s representant Sophia Grimmeiss Grahm

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Nollning

Anna-Maria berättar om SRX som haft en föreläsning om stress. Lite problem med Mässens 
lampor, men de flyttade in till Y:s multirum och gjorde sen succé. Anledningen till den bättre 
uppslutningen spås vara dels marknadsföringen i nollningsgruppen, och dels att det var mer 
uppstyrt.

Carl tar upp att Regattan som blev en mycket bra tid för A, som skapade en otrolig 
sammanhållning. Anledningen till att vi kom på andraplats var dock att vissa A-nollor tryckte ned 
nollor från andra sektioner under vattnet, vilket av kåren bedömdes bryta mot deras 
förhållningsregler till fair play. Sophia, som också är vice nollegeneral, flikar in att vid denna 
nollning bryddes in alls mycket om högen av frigolit, utan det lades mycket mer poäng i fair play.
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Dante tar upp hur det bör tryckas mer på festare i Loungen:s ansvar att städa.

§6. Policy för droger (mail Gunnar Granlund)

Isaac redogör för den incident som inträffade under förra årets nollning vad gällande narkotika.

Det bestäms att alla ledamöter läser remissen till nästa vecka för att alla ska vara mer pålästa, 
som diskuteras vidare då.

§7. Instagram

Från och med idag och några dagar framåt är det A-sektionen som styr TLTH:s Instagram, vilket 
Veronica styr över.

§8. Information till InfU veckoutskick

Maillistan inväntas fortfarande från TLTH:s generalsekreterare. 

§9. Information från Kåren

Kårstyrelsemöte igår. Bl.a. bestämdes ett höjt pris på Rulle, som tidigare har gått 50 000 kr back 
om året, vilket gjorde det ohållbart.

Eftersom Nollegeneralen från och med 2019 har blivit en ideell post (har tidigare varit 
fullarvoderad) har det kommit en ny struktur. De kommer finnas en Nollegeneral, men som tillsätter 
olika poster som utför det arbete som Nollegeneralen har gjort. Dessutom kommer den nya posten 
Nolleamiral tillsättas, som kommer fungera likt ett Øverphøs fast från Kårens sida.

§10. Städning av Mässen

Världsmästeriet. 

§11. Övriga ärenden

Ulrike informerar om att hon ska på samverksanmöte med näringslivsrepresenteanter och även 
motsvarande representanter från V och L. De vill att A ska hålla ett litet föredrag om hur 
arkitektstudenter ser på sina framtida arbetslivssitution och hur studierna är kopplade till 
arbetslivet. Därför kommer hon skicka ut en enkät till styrelsen som svaras på idag.

Isaac berättar om ett möte på tisdag eftermiddag nästa vecka med ang. HMS där bl.a. 
skyddsombud och studieråd kommer närvara på. Ämnen som kommer tas upp från studenternas 
sida är bl.a. högtalarspraket i Utställningshallen, projektorn samt väggklockan i hörsal A:B m.m.

§12. Nästa möte

På lördag kl 10:00. Carl och Veronica fixar hemligstämplat tilltugg.

§13. VOFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:56.
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Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Dante Zilliacus

Vice Ordförande - Isaac Rescala
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