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Sektionsstyrelsemöte 2019-02-14

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Mia Tjus, Ordförande

Maria Oscarsson, Ordförande NärU

Alexia Pihl, Sekreterare

Veronica Larsson, Ordförande InfU

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Dóra Csapó, Världsmästare

Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.07

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att godkänna datum och tid.

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen valde Hannes Gärdenfors till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Hanna Bergman, Funktionärsinval Ceremu
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Ständigt Adjungerade:
Jämlikhetsombud, Elsa Andersson
TLTH:s Representant Marcus Bäcklund
TLTH:s Representant Anna Qvil

Styrelsen beslutade att godkänna samtliga adjungerade.

§5. Inval av funktionär till CeremU
Hanna Bergman informerar om anledning till att gå med i Ceremu.
Styrelsen beslutade att välja in Hanna Bergman som ny funktionär till Ceremu.

§6. Styrelsetröjor
Ordförande Mia Tjus informerar att budget täcker för en tröja per person.
Styrelsen beslutade att det ska stå xx/xx på dem poster som sitter över årsskiften.

§7. Utredning av Ouvve
Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors informerar om vad som sades på senaste Ceremu-mötet
angående Ouvve.
Ceremu vill endast undersöka fakta. Vill undvika Värderingar.
Diskussion.
Ordförande Mia Tjus föreslår google forms till sektionens medlemmar för att undersöka intresset
och åsikter. Vidare att styrelsen bör ha ett separat möte endast angående ouvve-utredningen.
Styrelsen beslutar att ordförande Mia Tjus kallar till ett extrainsatt styrelsemöte om endast
utredningen.
TLTH:s representant Marcus Bäcklund kommer att bidra med information från Kåren angående
utredningar.

§8. Instagram
Näru ordförande Maria Oscarsson informerar om marknadsföring i Mässen för utskottet,
behöver ha tillgång till Instagram.
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§9. Information till InfU veckoutskick
Världsmästare Dora vill sprida information om deras event “Femkamp”.
Styrelsen beslutade även att lägga till information om Thomas Hellquist föreläsning på
AF-Borgen. Samt en “Save the date”.

§10. Information från Kåren
TLTH:s representant Marcus Bäcklund informerar om Styrelseutbildningen 19/2
samt att styrelsen har fått mail om remiss angående riktlinjer för alla kollegium på kåren.

§11. Övriga ärenden
-11.1 Kalender
Ordförande Mia Tjus har laddat upp samtliga planerade event i Google Calendar.
Samtliga styrelseledamöter ska koppla sina Google-konton med denna kalender via länken som
ligger i fb-chatten.

-11.2 Information från Husstyrelsemöte
Ordförande Mia Tjus informerar om klagomål från husstyrelsen om hanteringen av färg, främst
med anledning av att den sköljs ut i vanliga handfat. Det gäller både programmen och
sektionen. En Utredning är tillsatt, riktlinjer kommer.
Styrelsen beslutade att sektionens medlemmar ska undvika i största möjliga mån att skölja ner
färg i skolans handfat.
Vidare Informerar Ordförande Mia Tjus att “Huset” betalar för uppsättning av skylten. Samt att
konstruktionsritningarna är nu klara, alltså är det dags att att börja bygga.
Styrelsen beslutade att skjuta upp beslut om marknadsföring till nästa vecka.
Vidare informerar ordförande Mia Tjus att vi fått godkänt för att sätta upp Tv-skärm i mässen.
Styrelsen beslutade om en vidare utredning angående att sätta upp skärm i Kilen. Ordförande
Mia Tjus skall kontakta husprefekt för IKDC.

-11.3 Jämlika
Jämlikhetsombud Elsa Andersson informerar om broschyren som kommer ut nästa vecka. Vill
diskutera innehållet med styrelsen för godkännande.
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Styrelsen samtycker.

§12. Nästa möte
Torsdag 21/02.

§13. OFMA
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 12.49.

Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Hannes Gärdenfors

Ordförande - Mia Tjus
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