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 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

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 12:12

§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.

• Leo Svensson, sektionsmedlem

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Utskottssafari

Det gick bra men presidiet roll vid ett bord kändes lite överflödigt, då utskottssafarit inte är 
presidiets forum att skapa intresse. Det kan diskuteras hur detta skall lösas smidigare nästa år. 
Många ettor kände sig förvirrade hur organisationsstrukturen ser ut inom A-sektionen, och en idé 
kan vara att posta en förklaring på Facebook-sidan.

§6. Invalsmöte
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En kallelse behöver gå ut, då det formellt sett ses som ett styrelsemöte. Dante fixar godis. Inget 
kaffe denna gång. Engelskspråkigheten bör beaktas.

§7. Utskottsrunda

Världsmästeriet hade goda resultat på utskottssafarit. De har planerat ett event nästa vecka i äran 
till Kanelbullens dag. Kommer baka kanelbullar i Mässen inom kort. Deras ekonomiansvarig har 
entledigas, och Dante sköter den posten själv nu. Blir förhoppningsvis tillsatt när de nya 
medlemmar engagerar sig.

För SRA gick det bra. 5 av 11 intresserade (på utskottssafarit) dök upp på första mötet. De verkade 
väldigt intresserade och fick en bra bild av utskottet. Planerar eventuellt en CEQ-tävling där man 
kan vinna exempelvis biobiljett. Mycket av SRA-arbetet handlar om CEQ för tillfället.

För InfU gick det bra. Många frågade vad InfU innebär, och kom med nya idéer som 
medlemstidning, fotografi etc. Har möte ikväll.

16 personer skrev up sig på JämlikA, vilket var bra. På mötet kom dock 2 personer, men det var 
samma dag som utskottssafarit. Första riktiga mötet sätts nästnästa vecka (då treorna kommer 
befinna sig i Rom nästa vecka).

För SRID gick det bra med de tar huvudsakligen medlemmar från ateljéerna och har alla klasser 
representerade i detta nu. De har mycket att arbeta med den enkät som skickades ut tidigare 
terminen, och planerar hur de ska sammanställa den till en rapport för att presentera för 
programledningen. Har en del poster som master-tvåor innehar nu, och behöver därför nya 
medlemmar. Ska dock inte vara något problem.

Maria berättar att det gick bra för NärU. Hade möte igår, d.v.s. samma dag som Sensation Red, 
och därmed kom inga ettor. Kommer maila ut ny info till ettorna. Verkar dock väldigt taggade.

För AktU och Sångarstriden gick det bra berättar Agnes. AktU hade möte förra veckan för att starta 
upp, och fixa poster. Det diskuterades hur de vill lägga upp utskottet arbete. Har planerat en kickoff 
och en halloween-fest. För Sångarstriden blir första mötet nästa vecka. Det känns bra och finns 
några engagerade som vill dra i det.

Leo Svensson, som är med i Phøset, berättar att det verkar finnas intresse för utskottet.

§7. Funktionärstack

Isaac har kollat lite med olika nationer om det stora funktionärstacket, som har diskuteras att vara 
en sittning. Kostar mellan 130-150 kr per person. Verkar vara lite oklart hur mycket framförhållning 
behövs. Eftersom många utskott inte kommit igång än kommer det behöva inväntas lite innan 
någon bokning på nation görs. 6779 kr finns i budgeten, men det finns även flera ytterligare 
budgetposter där pengar kan tas ifrån, vilket gör att kostnaden inte bör vara ett problem. VG:s 
erbjöd datumen 5/12 respektive 12/12, och kommer efterforskas.

§8. Medaljfrågan

Agnes berättar om ett av AktU:s åliggande som handlar om deras engagemang i Lundakarnevalen 
vart 4:e år. Arbetet började 16:e november 2017. Det fick igenom 6 bidrag. Vice vagncheferna 
började sitt faktiska arbete med karnevalen i januari. Det enda faktiska eventet som AktU 
anordnade var under Uppropet. Det bedöms av mötet mycket rimligt att de engagerade får medalj.

Styrelsen beslutade att
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dela ut medaljer till de som varit engagerade i Karnevalen, även om det inte varit direkt 
under A-sektionen

§11. Instagram 

Invalsmöte

§12. Information till InfU veckoutskick

Det är äntligen igång! Maillistorna har mottagits. 

- Kanelbullens dag

- Sångarstridsmötet

§13. Information från Kåren

Platserna för att söka heltidare har öppnats.

På söndag är det styrelseutbildning kl 14 respektive 15. Har man inte anmält sig kan man maila in 
sin anmälan.

Ikväll är det styrelsemöte där det kommer diskuteras: budgetrevision, jubileum för dels huset (25 
år) och dels Kåren (35 år), diskutera internationella nollningen, S-fest (Sandstorm) på lördag, 
kandidatur till fullmäktigemöte kommer på lördag.

§14. Städning av Mässen

Sexmästeriet städar.

§15. Övriga ärenden

- AktU:s halloween-fest

Agnes planerade förra möte, och det togs många snabba beslut. De kollade lophtet, bokade 
Lopthtet och skrev kontrakt på lopthtet. Igår förklarade Isaac att det inte får anordnas BYOB-event 
genom sektioner längre, vilket sätter stopp för mycket verksamhet, då en sådan fest blir ett mycket 
större planeringsmoment. Främst gäller regeln för Akademiska hus, men eftersom regeln är ny 
kommer den även gälla för Lophtet. Lösningar diskuteras, vilket avslutas med att den planerade 
festen avbokas i sektionens namn, för att sedan tas vidare privat. 

- Ludvigs allmänna punkt

Två kvittomallar presenteras och vem som har skrivit dem efterfrågas.

- Sekreterar-lista

Carl fixar en stående lista för justerare, för att förenkla styrelsearbetet.

§16. Nästa möte

Nästa torsdag, samma tid, samma plats.

§17. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:03
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Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Anna-Maria Nilsson

Ordförande - Isaac Rescala
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