Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-09-27

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset
Närvarande
Isaac Rescala, Ordförande
Carl Tengström, Sekreterare
Ludvig Werstam, Kassör
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. OFMÖ
Ordförande Isaac Rescala förklarar mötet öppnat klockan 12:15
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Anna-Maria Nilsson till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerande:
•

Jämlikhetsombud Elsa Andersson

•

TLTH:s representanter Sophia Grimmeiss Grahm och Marcus Bäcklund.

Tobias Almén, ordförande för valberedningen.
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Nollning
De flesta stämmer in på att de är skönt på att det är över. Sexmästeriet mådde bra förra veckan,
men denna veckan går det utför. Mycket trevlig gasque med ett fullspäckat schema. Elisa tar upp
vikten av att man endast får gå ut ur byggnaden genom den designerade ingången under sittningar
i A-huset.
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§6. Utskottssafari 2/10
Isaac låg vaken i natt och kom på att styrelsen behövde Google Forms, så det färdigställde han för
alla utskott som nu ligger i Driven. Schemat för respektive utskotts första möten gås igenom, som
har spikats vid tidigare möte. Något som inte spikats var dock när valberedningen ska ha sitt första
möte.
Till eventet köper Elsa godis, kaffe, 2 oatley iKaffe och 1 mjölk.
Veronica fixar facebook-event. Inga affischer görs för detta event.
§7. Policy för användande av Alkohol och droger
Den nya policyn för användande av Alkohol och droger bedöms av som rimlig. Mötet yrkar dock på
att lägg till satsen ”i egenskap av funktionär” i sista stycket i under paragraf 4.8 i Bilaga 1 av de
dokument Gunnar Granlund skickat ut på remiss till sektionerna. Detta för att förtydliga att
sektioners inblandning i privatpersoners liv endast skall dras in när det gäller i sektions- och
kårverksamhet. Vid missbruk vid aktiviter som inte anordnar under TLTH (eller sektioner) så skall
andra åtgärder tas som ligger utanför TLTH:s arbete.
Isaac svarar Gunnar Granlund.
§8. Nordic Architectural Festival
Det mail som skickats ut angående Nordic Architectural Festival som är tänkt att främja ett främst
akademiskt samarbete mellan arkitekturskolor i Norden diskuteras. Representanter från Aalto
(Esbo/Helsingfors) och KTH (Stockholm) har hört av sig och söker nu en respektive representant
från LTH. Eftersom fokus verkar ligga främst på det akademiska och inte sektionsmässiga menar
mötet att sektionen kommer gå ut till alla LTH:s arkitektstudenter via olika medier ifall någon
utomstående från sektionen känner sig manad. Isaac tar även upp att Sveriges Arkitektstudenter
LTH möjligen skulle vara intresserade av ett sådant samarbete, och kommer därför kontaktas.
§9. Styrelseutbildning - 7 oktober
Anmälan finns nu ute, och alla styrelsemedlemmar förväntas delta.
§10. Instagram
A-sektionens takeover av TLTH:s instagram blev en succé. A-sektionens egna konto ligger lågt
efter nollningen. Elsa lägger upp en story när hon köper godis till utskottssafarit.
§11. Information till InfU veckoutskick
TLTH:s generalsekreterare verkar ha lagt ned arbetet med medlemslistan men nu kommer en
Google form att finnas på Utskottssafari för de som är intresserade av att ta emot A-sektionens
nyhetsbrev.
§12. Information från Kåren
Höstens mecenatkort (”kårkortet”) är nu ute. De digitala korten ska vara ute i detta nu, och de
fysiska kortet kommer med brev nästa vecka.
Priset på Rulle har höjts från 3 till 4 kr/km och lägsta debitering är 120 kr istället för tidigare 60 kr.
För tillfället finns det ingen Balmästare till Nyårsbalen, och därför tros det blir en nyårsfest istället.
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§13. Städning av Mässen
CeremU.
§14. Övriga ärenden
- Datum för Kick Off
Lördag till söndag 20-21 oktober.
- Höstterminsmöte, nyfunnen mötesordförande
Desirée Ohlsson kommer hålla i mötet.
- Kaffekokare
Elisa tycker det är relevant med en kaffemaskin för sektionen. Mötet håller med, men förtydligar
från förra gången att det behövs en tydligare utredning med flertalet jämförande förslag för att
sektionen skall kunna ta ett beslut i frågan.
§15. Nästa möte
Nästa torsdag, samma tid, samma plats.
§16. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:13

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Anna-Maria Nilsson

Ordförande - Isaac Rescala
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