Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-11-08

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
Agnes Svensson, Ordförande AktU
Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande Isaac Rescala förklarar mötet öppnat klockan 12:11
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Maria Oscarsson till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
•

Egil Ljungqvist, som vill kandidera till AktU.

•

Frej Östbrink, köksmästare och vice sexmästare som ska presentera en kaffekokare

Ständigt adjungerande:
•

Jämlikhetsombud Elsa Andersson

•

TLTH:s representanter Sophia Grimmeiss Grahm och Marcus Bäcklund.
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar

§5. Riktlinjer för hantering av personuppgifter
Kårens representanter tag en titt på remissen och återkommer vid nästa möte.
§6. Inval av funktionärer
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Egil Ljungqvist presenterar sig och förklarar att han vill bli medlem i AktU. Han har planer på att
anordna squash- och badmintonturneringar.
§7. Förtydligande kring städning av mässen
Sektionen har bestämt sig att gå ut med ett officiellt förtydligande som beskriver den nya planen för
hur städning av mässen kommer gå till. Tidigare har ett utskott haft varsin vecka på rullande
schema, men eftersom det är mycket fler än sektionsaktiva som använder mässen, samt att ID:are
inte ska behöva städa A:s lokaler, så bedöms denna strategin rimligare. Isaac kommer skriva ett
officiellt förtydligande och sen gå ut med det schema som gäller ateljéerna Q, X, Y och Z.
Hustomten kommer ha ansvar för att ateljéerna förses med städutrustning. ”Städning av mässen”
stryks som en återkommande punkt i dagordningen.
§8. Sprejrummet
Agnes förklarar att sprejrummet i A-huset, som brukar vara öppet 24/7, har börjat låsas av
verkstadsgubbarna p.g.a. att folk har inte har skött sig i denna lokal. Det påpekas att det är en stor
fördel att det är öppet 24/7, så en lösning diskuteras. Att sätta upp en affisch med regler vad som
gäller är något som skulle kunna fungera, så att man har något att peka på. Lösningen som ses
som mest rimlig är att be verkstadsgubbarna formulera ett regelverk, som de sedan sätter upp i
sprejrummet samt mailas ut till alla studenter på A och ID via Helene Svenningsson. Sprejrummet
bör även inkluderas i verkstadsgenomgången för arkitektstudenterna som hålls för årskurs 1.
§9. Kaffekokare
Frej presenterar sig och förklarar att Sexet vill äska pengar från Lundakarnevalen, bl.a. till en ny
kaffekokare. Ansökan ska skickas in i december och i bästa fall fås pengar i vår. Problemet är att
kaffekokaren inte kommer i höst, något som skulle behövas (p.g.a. tacksittning, A-bar etc). Frej
presenterar förslaget: Coffee Queen Mega Gold M. K-sektionen har samma sort. Han har kollat på
flera olika förslag, men det finns ingen som mäter sig med Coffee Queen. Sexet vill köpa 2 st samt
2 extra termosar. Det tänkte försöka äska 30-40 tkr, och därför tillfrågas även andra utskott om de
har något de skulle behöva pengar till. Sexet har även pratat om t.ex. en ny diskmaskin.
Isaac föreslår att alla utskott ser över ifall det finns något de skulle kunna tänkas behöva.
§10. Musikhjälpen
Agnes har varit på möte i tisdags där det pratade allmänt om hur kåren och sektionerna kommer
göra. Kåren kommer göra märken som de delar ut till sektionerna som i sin tur säljs vidare ute på
fältet. De flesta sektionerna tycker de ska köra en gemensam bössa. De vill även ha en gemensam
kalender med alla sektioners evenemang under veckan. TLTH bör stå som medvärd på
sektionernas evenemang för marknadsföring. På tisdagen kommer Musikhjälpen spela Without
you av Avicii, M-sektionens nollelåt 2017, då alla teknologer ska komma i kavajer samt ouveraller
och köra den tillhörande nolledansen på Stortorget.
§11. Luciatåg
Agnes föreslår att auktionera ut ett A-styrelse-luciatåg till andra sektioner. Alla är FETT PÅ.
§12. Instagram
A-Bar med AktU-quiz.
§13. Information till InfU veckoutskick
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A-Bar med AktU-quiz.
Save the date: funktionärstack.
§14. Information från Kåren
Man kan nu söka till Sveriges Förenade Studentkårsdelegation. Vill man ha mer info kan man
vända sig till utbildningsansvarig för externa frågor på kåren.
Finns fler vakantsatta poster, bl.a. informationsansvarig.
A-sektionens styrelse har blivit anmodade till nyårsbalen.
§15. Städning av Mässen
No more.
§16. Övriga ärenden
Isaac är på väg att beställa wok-boxar från restaurang Bryggan till bra pris till höstterminsmötet.
Isaac pratar med vaktmästarna på A och IKDC ang. ljuset i Stora Hörsalen, som det var problem
med under phøsets introduktion under nollningen.
Ekonomi
Ludvig satt i måndags med ekonomin, och blev något osäker då det kom väldigt många oväntade
utgifter då. Differensen ligger på 70 tkr. Prognosen, bidrag (kåren, CEQ etc.) och utgifter
(vårterminsmöte m.m.), ligger på ca plus minus 0. Sexets ekonomi diskuteras, och hur de ska möta
sin budget. Ett fåtal ytterligare inköp behöver göras inför nästa veckas A-bar. Dessa behöver köpas
in för pengar som inte bör spenderas, men ett undantag görs då denna A-bar beräknas gå
ekonomiskt bättre än tidigare.
§17. Nästa möte
Nästa torsdag, samma tid, samma plats.
§17. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:11.

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Maria Oscarsson

Ordförande - Isaac Rescala
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