Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-12-14

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
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 12:13
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Elsa Andersson till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerande:
•

Jämlikhetsombud Elsa Andersson

•

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

Hannes Gärdenfors, blivande CeremU-ordförande och vice ordförande.
Dóra Csapó, blivande världsmästare
Olivia Kornfält, blivande AktU-ordförande
Mia Tjus, blivande ordförande
Alexander Ekholm, blivande Øverphøs
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§5. Utskottsrunda
SRA har precis avslutat sin CEQ-tävling. De ska ha tack nästa vecka. Det har haft
programledningsmöte där de pratade om sin enkät som kommer ut efter jul. De har även godkänt
läro- och timplaner för nästa läsår. Inga förändringar.
I InfU har tidningsgruppen haft kontakt med gamla studenter och har även lärare som är taggade
på att delta i reportage. Ska ha möte med merchgruppen på måndag.
De har varit ganska långsamt arbete i JämlikA. Jobbar vidare med broschyren om sexuella
övergrepp. Hade tack förra veckan med bakande av lussebullar. De blev lite brända men det var
mysigt ändå.
Hannes berättar om att CeremU delade ut medaljer på AFF. Hade även två nya medlemmar som
testade på att vara sångmästare. De har haft sitt sista möte och tack.
Dóra berättar om Världsmästeriets event (Christmas dinner) som är på tisdag.
NärU är i full gång med Arkipelago. Fullt ös.
Presidiet har precis blivit klara med efterskalven av höstterminsmötet. Protokollet har publicerats.
Ludvig efterlyser eventuella kvittomallar som måste lämnas in snarast.
AktU hade tackfrukost på Grand hotel idag. Hade musikhjälpen-event i veckan där de hade lotteri
+ serverade glögg. Fick in runt 2000 kr till välgörenhet.
Anna-Maria berättar att SRID har testat olika stolar inför ett inköp till ateljéerna. De försöker reda ut
workshopsitatuionen, har haft programledningsmöte samt försöker få fler svar på CEQ.
§6. Husstyrelsemöte och HMS
Isaac var på möte förra veckan. Var ovanligt mycket fokus på sektionen, då de inte var så glada på
Gropens kondition. Var bl.a. rädda för brandrisken som dens skick innebar. Därför städades den av
sektionens medlemmar igår, där många kom och hjälpte till. Gick snabbt och smidigt.
Kaffemaskinen i Mässen ska ersättas med en matautomat.
Spraket i utställningshallen samt projektorn i den ena hörsalen utreds. (ja, fortfarande).
Det informeras om att diskmaskinen i Loungen inte skall fyllas med eget maskindiskmedel, då
detta fylls på automatiskt.
Ytterligare en sak som diskuterades var att det har kommit klagomål från studenter att fler
maskiner i träverkstaden är avstängda oftare än vanligt. Detta har gjorts för att verkstadsgubbarna
varit oroliga för skaderisken som bl.a. pelarborren medför. De hade också hittat ölburkar i
verkstaden. Inte bra.
§7. Utvärdering
Det bedöms rimligt att inte utvärdera verksamhetsåret idag, utan det kommer bokas in en kväll i
januari.
§8. Inrapportering till medaljlistor
Isaac ber alla ledamöter att under sina utskott bocka av på medaljlistan (ett kalkylblad i Driven)
vilka medlemmar som har varit aktiva.
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§9. Instagram
Luciafirande.
§10. Information till InfU veckoutskick
Världsmästeriets Christmas party.
TLTH söker Nolleamiral och Øverste.
Julkort.
§11. Information från Kåren
Kåren (i form av Marcus) bjuder på kanelbullar.
Sofia som inte är här idag har en hälsning som lyder ”God Jul!”.
De söker en Nolleamiral och Øverste.
TLTH och SRX håller på att planera en utbildningskväll i februari där de kommer fokusera på
arkitekt- och industridesignstudenter med fokus på dessa studenters arbetsmiljö.
§12. Övriga ärenden
Frej berättar att det var den 31:a december som var det senaste datumet att äska pengar från
Lundakarnevalen, och de planerar att äska för bl.a. en ny diskmaskin, kaffemaskin, trapp-pirra och
kaffetermosar.
Det kommer att hållas alkoholutbildningar (A-cert och B-cert) i slutet av januari/början av februari
för sektionsaktiva.
§13. Nästa möte
Nästa år, samma tid, samma plats.
§14. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:52. Det är med en tår i ögat som de avgående
ledamöterna nu går vidare i livet mot nya utmaningar, samtidigt som de nyinvalda ledamöterna
känner en mullrande hunger inför att kasta sig in i den spännande utmaning som bara en ledamot i
A-sektionens styrelse står inför. Applåd.

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Elsa Andersson

Ordförande - Isaac Rescala
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