
Protokoll 
Sektionsstyrelsemöte 2018-11-23

 

 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
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 12:15

§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

• Hannes Gärdenfors

• Vera Bergström

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  

§5. Utskottsrunda

InfU rullar på. Hade tidningsmöte i måndag. Har många bra idéer som folk håller på att jobba på. 
Har börjat söka spons, och det ser positivt ut. Merch-gruppen har haft första mötet.
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SRID hade ett extrainsatt programledningsmöte, p.g.a. en enkät från i våras. Kommer ske mycket 
förändringar nästa år, bl.a. kursplansförändringar, som kommer involvera fler elever. SRID ser 
detta som mycket positivt.

AktU hade pubquiz på A-baren och det gick bra. Hade möte senast om musikhjälpen, och de har 
beslutat att de ska vara en del av kårens kassa. Mötet med AktU-kollegiet har skjutits upp flera 
gånger. Har diskuterat klädbytardag, men detta är osäkert om det blir av p.g.a. något tappat 
engagemang.

CeremU (Hannes berättar) har kommit fram till att sektionen behöver nya fanor och flaggor. De har 
även diskuterat medaljsystemet, och vill införa någon medalj mellan 1:a gradens medalj och 
hedersmedalj. Anledningen uppges vara då steget är väldigt stort mellan dessa två. Hade kickoff 
förra veckan. Ska snart börja gå in i projektgrupper.

NärU har dragit igång med Arkipelago, och har bestämt tema. Fixar med kontakten med företag. 
Ska skicka ut inbjudningar. Eventuellt ett evenemang på G på Skissernas museum.

SRA hade kickoff för två veckor sedan. Folk hade trevligt. Problem med närvaron, få dyker upp. 
Detta påverkar eventuellt kommande evenemang. CEQ-tävling pågår.

JämlikA har en istället för de tidigare 2 projektgrupperna. Denna grupp gör en enkät som handlar 
om vad man gör som student om man blivit utsatt av sexuella trakasserier. Planerar även ett 
eventuellt panelsystem. Har kickoff om två veckor där de ska baka pepparkakor och lussekatter.

Phøset hade möte igår där de diskuterade testamente och spex.

Presidiet jobbar på. Ordföranden slåss med Adobeprogrammen och sekreteraren renskriver 
protokollet från höstterminsmötet. Kassören färdigställer ekonomin inför kommande termin.

§6. Inval av funktionärer

Vera Bergström presenterar sig och förklarar varför hon vill gå med i Världsmästeriet.

Styrelsen beslutade att

välja in Vera Bergström som funktionär till Världsmästeriet

§7. Höstterminsmötet

Utvärdering. Det mesta flöt på bra. Lokalmässigt blir luften något sämre i Stora hörsalen och 
akustiken upplevdes eventuellt något sämre. God mat som kunde serveras smidigt (asiatisk 
wokbox från Bryggan, 55 kr).

Isaac påminner de ledamöter som avträder i slutet av året att jobba på sitt testamente.

§8. AFF

77 anmälda hittills (maximalt 90).

§9. Instagram

Tacksittning (för nollningen).

§10. Information till InfU veckoutskick

• De nyinvalda till styrelsen.
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• Posten till TLTH:s valnämnd är fortfarande vakantsatt.

• Innebandyturnering 2:a december.

§11. Information från Kåren

Fortfarande många poster vakantsatta, bl.a. valberedning, delegationen till Sveriges Förenade 
Studentkårers fullmäktigemöte, informationsansvarig.

F1 Röj i helgen.

§12. Övriga ärenden

Agnes har kollat efter kläder, ska göra det idag (Black Friday idag). P.g.a. budgetens strama 
tillstånd uppmanas att inte gå all in på lucia-inköpen. Isaac styr upp planeringen inför tåget.

§13. Nästa möte

Nästa torsdag, samma plats, samma tid.

§14. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:54.

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Anna-Maria Nilsson

Ordförande - Isaac Rescala
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