Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-10-25

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset
Närvarande
Isaac Rescala, Ordförande
Alexia Pihl, Øverphøs
Dante Zilliacus, Världsmästare
Elisa Heroja, Sexmästare

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

§1. OFMÖ
Ordförande Isaac Rescala förklarar mötet öppnat klockan 12:30
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Alexia Pihl till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Olivia Kornfält
Matilda Lundqvist
Melker Eriksson
Donna Lee
Ständigt adjungerande:
•

TLTH:s representant Marcus Bäcklund.
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionärer
Olivia presenterar sig och berättar att och vill gå med i InfU, då hon tycker det är spännande med
merch.
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Matilda presenterar sig och berättar att och vill gå med i InfU, då hon tycker att merch är kul.
Melker presenterar sig och berättar att och vill gå med i InfU, då han är lockad av tidningen.
Donna presenterar sig och berättar att och vill gå med i InfU, av samma skäl som Melker.
Styrelsen beslutade att
välja in samtliga till A-sektionen
§6. Musikhjälpen
Elisa informerar om en pubrunda för Musikhjälpen som kommer arrangeras av Kåren.
Diskussion går kring hur man kan göra med bössa, om det vore bäst med en egen för A-sektionen
eller att vara med på Kårens gemensamma.
Det beslutas att AktU får bestämma hur de vill göra med bössa eftersom de är dem som kommer
jobba med Musikhjälpen för sektionen.
§7. Remiss: de fysiska Mecenatkorten
Isaac informerar hur läget ser ut kring mecentatkort och att kåren funderar på att ta bort de fysiska
korten
Styrelsen diskuterar frågor utskickade av kåren kring detta
§8. Schema för styrelserummet
Man ser över schemat för Styris ifall det är vissa bokningar som man kan stryka. Phøset vill stå
kvar då de behöver planera inför tacksittning. Isaac skriver upp viktiga datum på tavlan. Man
bestämmer att Isaac ska fixa en Google-kalender för styris.
§9. Instagram
De poster som ligger uppe för nominering har postats om på instagram, förutom Sexmästare.
§10. Information till InfU veckoutskick
§11. Information från Kåren
Fullmäktigevalet är i full gång, man kan gå in och nominera andra eller söka själv.
Kåren håller på och delar ut tentafrukostar runt om på campus under veckan.
Jubileumsgeneralsposten har blivit vakantsatt och kommer nu att utlysas på nytt.
Nästa lördag är det mellanfest i gasque
Elisa frågar om ombygget av Kårhuset, och Kåren berättar att planeringsarbetet är igång. Flera
arkitektkontor har kallats in och började titta på arbetet.
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§12. Städning av Mässen
SrA:s tur. Diskussionen kring huruvida SrID bör städa i mässen kommer upp. Önskas att ta beslut
om detta på nästa möte. Även diskussion om att TD-studenter använder mässen.
§13. Övriga ärenden
SrID informerar att de snart ska sammanställa en rapport, och inför detta arbetet ska de ha en
intern workshop för att lära sig hur detta går till. För att göra det trevligt vill dem beställa pizza, och
Anna-Maria undrar om hon kan lägga kvitton från detta under ”workshop” i SrIDs budget. Styrelsen
kommer fram till att detta borde läggas under ”glädje”, men om det inte finns tillräckligt med pengar
under glädje kan man ta från de pengar som är budgeterat till workshop.
Elisa frågar om Styrelsen vill köpa in en begagnad soffa till loungen för att ersätta en av de som
finns där. Styrelsen tycker det är ok om den inte kostar mer än 500 kronor.
§14. Nästa möte
Inget möte nästa vecka Isaac är inte här. Nästa möte blir om två veckor.
§15. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:00.

Sekreterare - Carl Tengström/Agnes Svensson

Justeringsperson - Alexia Pihl

Ordförande - Isaac Rescala
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