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Sektionsstyrelsemöte 2019-02-28

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Mia Tjus, Ordförande

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU

Alexia Pihl, Sekreterare

Maria Oscarsson, Ordförande NärU

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Veronica Larsson, Ordförande InfU

Alexander Ekholm, Øverphøs

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Dóra Csapó, Världsmästare

Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID

Frej Östbrink, Sexmästare

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.09

§2. Godkännande av dagordning och tid
Paragraf 7 och 8 byts från “Hemsidan” och “Verksamhetsplan” till “VFFG” samt “Utredning”.
Tidigare punkter skjuts upp till nästkommande möte.
Styrelsen beslutade att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att välja Isaac Rescala Larsson till justeringsperson.
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§4. Eventuella adjungeringar
Emma Rosell, Inval funktionär SrA & Jämlika
Vanessa Rundgren, Inval funktionär SrID
Elisa Heroja, Inval funktionär SrA
Styrelsen beslutade att godkänna samtliga adjungeringar.

§5. Inval av funktionärer
Emma Rosell ger motivering.
Styrelsen beslutade att välja in Emma Rosell som funktionär till SrA & Jämlika.
Vanessa Rundgren ger motivering.
Styrelsen beslutade att välja in Vanessa Rundgren som funktionär till SrID.
Elisa Heroja ger motivering.
Styrelsen beslutade att välja in Elisa Heroja som funktionär till SrA.

§6. Genomgång av förra veckans protokoll
Ordförande Mia Tjus ber om uppföljning angående tillstånd till blackbox, samt återkoppling för
fasadskylten.
Sexmästare Frej Östbrink informerar att allt är sökt men inväntar besked.
Kassör Isaac Rescala Larsson informerar att företaget tackade nej.
Vidare att Albin Frantzich har anmält intresse för att bygga skylten.
Ordförande Mia Tjus informerar att OK har beslutat datumet 4e Maj för styrelsesittning.

§7. VFFG
Vice-ordförande Hannes Gärdenfors informerar om anmodan inför vårfårfiolsgasquen, ber om
styrelsens synpunkter på vilka sektionen bör anmoda.
Diskussion.
Styrelsen beslutade att Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors anmodar enbart styrelser från de
relevanta Svenska skolorna samt Aalto.
Slutligen lyfter Hannes frågan om styrelsespex på Gasquen.
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Styrelsen beslutade att skjuta upp frågan till nästa möte.

§8. Utredning
Ordförande Mia Tjus informerar om vad som diskuterades och beslutades på det extrainsatta
mötet 26:e Februari angående utredningen om sektionsklädsel.
Först skall all relevant information samlas in och författas till en remiss.
Därefter skall medlemmarnas åsikter på remissen samlas in via en “Remissrunda” med enkät.
Styrelsen ska även hålla åsiktstorg för att integrera medlemmarna ytterligare i utredningen.
Sedan skall allt sammanställas och ligga till grund för styrelsen att ta fram ett eller flera
yrkanden på förändring i Reglemente.
Styrelsen beslutade att godkänna arbetsplanen för utredningen.
Slutligen informerar Mia om deadlines och viktiga hållpunkter samt att allt kommer ligga uppe i
styrelsens Google Calendar.

§9. Styrelseutbildningen
Ordförande Mia Tjus sammanfattar upplägget för Kårens Styrelseutbildning 19/2.
Mia önskar att låta styrelsen diskutera kring vissa ämnen och punkter som togs upp på
utbildningen.
Diskussion.
Styrelsen anser att en lägesrunda som stående punkt inte behövs men att en lägesrapport
uppmuntras under utskottsrundor.

§10. Talarlistor
Ordförande Mia Tjus informerar om talartid. Vill lyfta frågan om talarlista.
Styrelsen beslutade att fortsätta med att hålla upp fingrar.

§11. A-sektionens facebooksidor
Ordförande Mia Tjus informerar att samtliga styrelseledamöter ska bli administratörer för
A-sektionens facebook-sida.
Diskussion.
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Styrelsen beslutade att Facebook-sidan ska bli en stående punkt på dagordningen för att kunna
koordinera inläggen.

§12. Ouvveförsäljning
Sexmästare Frej Östbrink informerar om sin oro att försäljning av ouveraller ska kopplas till
sektionens styrelse, då Øverphos har sålt ouveraller två år i rad.
Diskussion.
Flertalet styrelseledamöter håller med att styrelsemedlemmar ej bör sälja ouveraller, på grund
av den laddade frågan om sektionsklädsel.
Beslut skjuts upp.

§13. Instagram
Världsmästeriet ska marknadsföra sig Måndag 4/3.

§14. Information till InfU veckoutskick
Påminnelse om Klimatuppropet.
SrA & SrID’s Utbildningslunch.
Femkamp.
Arkipelago + Arkipelago-baren.

§15. Övriga ärenden
Inga Övriga Ärenden.

§16. Nästa möte
Torsdag 7/3.

§17. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.14
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Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Isaac Rescala Larsson

Ordförande - Mia Tjus
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