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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
Alexia Pihl, Øverphøs
Dante Zilliacus, Världsmästare

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 12:10

§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

Mia Tjus

Filip Lundquist

Dora Csápó

Frej Östbrink

Hannes Gärdenfors

Olivia Kornfält

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar  
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§5. Överlämningar

Isaac förklarar vad överlämning innebär, och uppmanar alla att komma med tips till varandra. Elisa 
berättar att hon hade en bra överlämning, där hennes företrädare var den som tog kontakt med sin 
efterträdare. Att vara så tidigt ute som möjligt med så mycket som möjligt är att föredra. Initiativet 
bör komma från båda sidor. Isaac påminner om verksamhetsrapport som måste skickas ut 4 
veckor efter årsskiftet. Efter det har Isaac 1 vecka på sig att färdigställa en sammanfattning. 
Exempel på verksamhetsrapporter finns från tidigare år. 

§6. Foton

Styrelsen fotas i Gropen för det årliga julkoret.

§7. Husstyrelsemöte och HMS

Isaac ska på möte där han ska diskutera husmiljön. Agnes meddelar att sprejrumsfrågan har 
diskuterats. Lappar har satts upp och verkstadsarbetarna var tacksamma för de tips som Styrelsen 
tagit fram (bl.a. sprejrumsgenomgång för arkitektstudenterna). Kaffeautomaten kan eventuellt tas 
bort i mässen.

§8. Instagram

Sångarstriden. Inspektor Charlotte Sjödell har inte möjlighet att delta som domare och Åsa Nilsson, 
programplanerare på A, har blivit tillfrågad.

Eventuellt julfotot.

§9. Information till InfU veckoutskick

Pubcrawl

AFF-sittning

Lucia ;)

§10. Information från Kåren

P.g.a. Kårens frånvaro skippas denna punkt.

§11. Övriga ärenden

Märken på musikhjälpen

Agnes berättar om Kårens märken till Musikhjälpen som alla sektioner kommer att sälja. Den nya 
informationen är att sektionen behöver köpa in varje märke för 6,25 kr från Kåren, med 
rekommendation att sälja märket för 25 kr/styck där överskottet skänks till Musikhjälpen.

Elsa meddelar att Mässen luktar. Isaac meddelar att städschemat av Mässen är på gång.

Hannes meddelar att AUX-sladden till KirA har gått sönder.

Carl photoshopar ihop ett julkort.

§12. Nästa möte

Nästa torsdag är det genrep, samma tid, samma plats.
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§13. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:07

Sekreterare - Carl Tengström                                            Justeringsperson - Ludvig Werstam

Ordförande - Isaac Rescala

Sida �  av �3 3


