
                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2019-01-24 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 

 
 

Plats: Styrelserummet, A-huset  

Närvarande: 

Mia Tjus, Ordförande 

Alexia Pihl, Sekreterare  

Isaac Rescala Larsson, Kassör  

Alexander Ekholm, Øverphøs  

Dóra Csapó, Världsmästare 

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU 

Maria Oscarsson, Ordförande NärU 

Veronica Larsson, Ordförande InfU 

Olivia Kornfält, Ordförande AktU  

Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID  

Filip Lundquist, Ordförande SRA 

 

 

§1. OFMÖ 

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 12.08. 
 

§2. Godkännande av dagordning och tid  

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen och tid. 

  

§3. Val av justeringsperson  

Styrelsen beslutade att välja Maria Oscarsson till Justeringsperson.   

 

§4. Eventuella adjungeringar  

Ständigt adjungerade: 

Elsa Andersson, Jämlikhetsombud 

TLTH:s Representant Marcus Bäcklund 
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TLTH:s Representant Sophia Grimmeiss Grahm  

Styrelsen beslutade att godkänna samtliga adjungeringar.  

 

§5. Utskottsrunda   

Ordförande Infu Veronica Larsson informerar om tidningssläpp samt Merch-grupp 

 

Jämkhetsombud Elsa Andersson informerar om brochyr ang. sexuella trakasserier 

 

Ordförande SrID Anna-Maria Nilsson informerar om arbetsgrupper inom utskottet för att göra 
arbetet mer effektivt. Stolar från Kinnarp samt ny utrustning till fotostudion ska beställas in.  

Problematik kring fotostudion måste lösas. Egentligen ska bara ID studenter få lov att använda 
studion då ID programmet betalar för all utrustning. Programledningen för arkitektur och ID 
måste diskutera frågan. 

Styrelsen beslutade att SrA och SrID tar upp detta problem med programledningen. 

 

Ordförande Näru Maria Oscarsson informerar om förberedelser inför Arkipelago. Vill 
marknadsföra Arkipelago mer. 

 

Ordförande SRA Filip Lundquist informerar om enkäterna. Vill informera i mässen och skapa 
mer motivation för studenterna att deltaga genom presentkort.  

 

Ordförande Aktu Olivia Kornfält informerar om utskottets fokus på tandem samt event som 
bygger upp till tandem. Ska tillsätta poster inom utskottet på nästa möte. 

 

Ordförande Ceremu Hannes Gärdenfors informerar om planering inför “Premiär”-sittningen på 
lördag. Har två sångmästare kvällen till ära. Vidare har ceremu sitt första officiella möte imorgon 
där framtida projekt kommer diskuteras. 

 

Øverphøs Alexander Ekholm informerar om planering av Phadderansökningar samt val av 
Nollningstema. 
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Världsmästare Dóra Csapó informerar om utskottets intresse av att skapa andra sorters event 
än vad de vanligtvis gör. Utskottet planerar en Femkamp troligen 20e Feb. Det kommer 
diskuteras vidare. 

 

Sekreterare Alexia Pihl informerar om Team drive, mailsignatur och styrelsetröjor. 

 

§6. Uppföljning av schema för styris  

Styrelsen beslutade att Aktu och världsmästeriet ska turas om vid behov att ha 
luncher/eftermiddagar.  

  

§7. Budget  

Kassör Isaac Rescala informerar om Ekonomi-mappen i team drive. Utskottens budgets och hur 
dem kan hålla koll och redovisa sina intäkter samt utgifter. Informerar även om hur en redovisar 
kvitton för utlägg. Bankkortet kan användas vid stora inköp. 

 

§8. Utskottssafari 

Styrelsen beslutade att inte genomföra en utskottssaffari VT19 samt att de intresserade 
utskotten kan marknadsföra sig själva i mässen/Kilen istället. Styrelsen beslutade att samtliga 
intresserade utskottsordförande fyller i exceldokumentet i mappen “allmänna dokument” i team 
driven när dess utskott beslutat om datum. 

 

§9. Beställningar av Infu  

Ordförande Infu Veronica Larsson informerar att samtliga styrelsemedlemmar måste meddela 
minst en vecka i förväg vid önskan om poster. 

  

§10. Foton till hemsidan 

Diskussion kring styrelsetröjor. Beslut skjuts upp.  

Styrelsen beslutade om att fotograferas Måndagen den 4:e Februari. Lunch. 

Øverphøs Alexander Ekholm tar med kamera.  
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§11. Instagram 

Diskussion kring foton/klipp av “Premiär”-sittningen. 

Styrelsen beslutade att uppmuntra samtliga styrelsemedlemmar som närvarar att lägga upp 
“stories” på Instagram under kvällen.  

 

§12. Information till InfU veckoutskick  

Styrelsen beslutade om att informera om utskottens kommande marknadsföring i mässen samt 
kilen. 

 

§13. Påminnelse om access 

Ordförande Mia Tjus informerar att vaktmästaren är tillbaka på måndag.  

Samtliga Utskottsordföranden ska sammanställa sina funktionärers namn och stil ID och 
vidarebefordra till ordföranden så snart som möjligt. Aktu får dispens då dem inte har poster 
inom utskottet än.  

 

§14. Kåren Informerar  

TLTH:s representanter informerar om nya heltidare på kåren. Vidare att Kåren rekryterar 
funktionärer, främst till jubileumsgruppen, Øverste-poster samt Arkadgruppen.  

 

§15. Övriga Ärenden  

Ordförande Mia Tjus informerar om Söndagens workshop, med start 10.15, samling i 
Kårhusentrén. Om någon har nya matpreferenser meddelas detta till Ordföranden. 

 

§16. Nästa Möte 

Ordförande Mia Tjus Informerar om Visionsmöte 30:e Januari. 

Nästa styrelsemöte äger rum 31:a Januari. 

 

§17. OFMA  

Ordförande Mia Tjus  förklarar mötet avslutat 12.55  
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Sekreterare - Alexia Pihl 

 

Ordförande - Mia Tjus

Justeringsperson - Maria Oscarsson 
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