
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2018-09-22

 

 Sektionen för Arkitektur och Industridesign
 inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Mötesrum 315, IKDC

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  

§1. MOFMÖ

Mötesordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 10:23.

§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

Revisorer Matilda Gustafsson & Tove Hellerström

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Stadfästande av entledigande av Ordförande

Revisorerna läser upp deras beslut om entledigande av ordförande Henrietta Munter.

Styrelsen beslutade att

stadfästa revisorernas beslut

§6. Stadfästande av entledigande av Vice Ordförande

Revisorerna läser upp deras beslut om entledigande av vice ordförande Isaac Rescala.

Styrelsen beslutade att

stadfästa revisorernas beslut
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§7. Fyllnadsval av Ordförande

Isaac Rescala kandiderar till ordförandeposten. 

Styrelsen beslutade att

välja Isaac Rescala till sektionsordförande

§8. Sektionsstyrelsens fortsatta arbete

Det diskuteras hur det kommande arbetet utan en vice ordförande/CeremU-ordf. kommer att 
fortgå. Isaac tror att det blir mycket svårt att få någon kandidat posten fram till mandatperiodens 
slut i december. Mötet menar dock att det är viktigt att CeremU:s arbete fortgår så att utskottet inte 
dör ut. En idé som presenteras är att någon av CeremU:s medlemmar får adjungera på 
styrelsemötet varje gång, förslagsvis efter ett rullande schema. Diskussionen fortsätter i framtiden.

§9. Övrigt

Det påpekas att en del praktiska saker behöver fixas, angående firmatecknare, sektionskort o.s.v.

Det diskuteras hur GDPR ska behandlas i framtida sektionsarbete. Eventuellt kan detta klargöras 
genom en policy som presenteras på kommande höstterminsmötet.

Halvårsrapporten samt A-sektionsskylten på A-husets fasad diskuteras med revisorerna.

§10. MOFMA

Mötesordförande Henrietta Munter förklarar mötet avslutat klockan 11:06.

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Dante Zilliacus

Mötesordförande - Henrietta Munter
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