Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-10-18

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
Alexia Pihl, Øverphøs
Dante Zilliacus, Världsmästare

Maria Oscarsson, Ordförande NärU
Elisa Heroja, Sexmästare
Veronica Larsson, Ordförande InfU
Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande Isaac Rescala förklarar mötet öppnat klockan 13:16
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Ludvig Werstam till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerande:
•

Jämlikhetsombud Elsa Andersson

•

TLTH:s representanter Sophia Grimmeiss Grahm och Marcus Bäcklund.

•

Revisor Matilda Gustafsson

•

Wictor Clifford, som vill skriva in sig som funktionär
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda
Världsmästeriet hade kanelbulledag. Det var inte jättemånga som kom, men bedöms ändå lyckat.
Yatzy, bakning etc. Dante har fått mail om fler folk som vill vara med.
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För SRA rullar det på bra. Många nya medlemmar som är pepp och intresserade av utskottets
poster. De ska hålla en CEQ-tävling där man kan vinna biobiljetter. De ska börja kolla på sin enkät
som behandlar studiesituationen.
NärU raggar upp företag för att hålla lunchföreläsningar.
SRID har ett extrainsatt programledningsmöte där rapporten för tidigare utskickad enkät ska
sammanställas. Har en bra dialog med programledningen. Kollar på nya bord och stolar till ID:arna.
InfU ska ses på tisdag och börja diskutera de projekt (tidning, merch etc.) som ska startas upp.
JämlikA hade möte i måndags som var kul då många hade bra och roliga idéer. De har också
diskuterat de sexuella trakasserier som förkom under nollningen, och hur de ska prata om detta för
att det tydligt ska stå klart för studenter var de vänder sig ifall liknande situationer uppstår
Phøset hade infokväll. Många var där, och de pratade över en timme om vad de innebar att vara
phøs. Nu är det mest taggade att se vilka som blir nästa års phøs. Håller på med testamente.
Sexmästeriet har väldigt många nya medlemmar, och håller på att arbeta fram
arbetsuppgiftsbeskrivningar. De är mycket jobb att strukturera med detta. Också mycket arbete
med tack till funktionärer.
§6. Inval av funktionär
Wictor Clifford presenterar sig och förklarar att han vill vara med i Sexmästeriet.
Styrelsen beslutade att
välja in Wictor Clifford till Sexmästeriet.
§7. Marknadsföra HT-mötet/nomineringar
Isaac tänker måndag och tisdag nästa vecka. Kilen måndag, mässen tisdag. Isaac köper in fika.
Ulrike tar upp den instagramkampanj för de poster som ska tillsättas under HT-mötet som ska upp
på instagram i veckan. Datum bestäms.
§8. HT-mötet

- Budget
Ludvig uppmanar alla utskott till att gå igenom sin ekonomi för han ska kunna fastställa ekonomin.

- Propositioner
Propositioner bör beredas inför HT-mötet. Det bokas in en propositionsskrivarkväll den 5/11.
§9. Information från Ordförande

- Lunch med LTHs ledning
Isaac åt lunch med LTH:s ledning igår med OK och rektor/prorektor. Det var inte så seriöst som
planerat, och verkade mest handla om att träffa ledningen.

- Kickoff
Ses vid 11:00 PRICK i Mejeriet. Ta med sovsäck.
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§10. Instagram
Se §6.
§11. Information till InfU veckoutskick
A-Bar 14:e november.
§12. Information från Kåren
TLTH tackar för en trevligt styrelseutbildning.
De hade första fullmäktigemötet i veckan. De ska dela upp det på 2 möten. Del 2 är 4:e november.
Då väljs de nya posterna (t.ex. heltidare). Det är fortfarande öppet att kandidera till fullmäktige.
Styrelsemöte på fredag kväll.
Tentafrukost nästa vecka.
Det har nu bestämts att en nyårsval blir av. Gunnar på Kåren blir Balmästare.
§13. Städning av Mässen
InfU
§14. Övriga ärenden

- Förvaringsrum
Elsa har fått ett förslag från Emma Rosell om ett förråd att där restmaterial från skolprojekt kan
slängas för att sedan återanvändas av andra studenter. Hon har haft kontakt med Åsa Nilsson.
Ulrike berättar hon har redan behandlat denna fråga flera gånger. Elsa ombeds meddela Emma att
hon ska kontakta Ulrike för att ta vidare frågan. Lokal verkar vara det stora kruxet.

- Drive
Carl går igenom hur nya Team Drive fungerar, och hur funktionärer ska kunna gå access till det
filer som ligger inom sektionens Google-organisation. Alla styrelsemedlemmar uppmanas gå in och
följa de instruktioner som finns i dokumentet ”Team Drive: så funkar det!”.

- A-Bar
Sexet ska ha bar 14:e

- Halvårsrapport
Halvårsrapporten måste in meddelar revisor Matilda

- Funktionärstack
Isaac har bokat den 12:e december på VGs.

- Musikhjälpen
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Det har kommit förslag att LTH ska ha en gemensam kassa att skramla till på under Musikhjälpen.
P.g.a. AktU-ordförandens frånvaro på mötet kommer detta behandlas senare. Alla i styrelsen
uppmanas fundera på aktiviteter som sektioner kan hålla vid detta event.

- Karnevalspengar
Alexia menar att man kan få pengar på karnevalen, s.k. äska pengar, om man ansöker med ett
tydligt syfte. Isaac tycker att detta skulle kunna utnyttjas till att finansiera en kaffemaskin. Alla
instämmer.

- Födelsedag
Øverphøs Alexia fyller år! Alla sjunger. Alexia blir rörd. Alla blir glada.
§15. Nästa möte
Nästa torsdag, samma tid, samma plats.
§16. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:02

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Ludvig Werstam

Ordförande - Isaac Rescala
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