
                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2019-03-07 

 
 
 
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 

Frej Östbrink, Sexmästare 

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU 

Maria Oscarsson, Ordförande NärU 

Veronica Larsson, Ordförande InfU 

Filip Lundquist, Ordförande SRA 

 

 

§1. OFMÖ  

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat  12.07.  

 

§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 Adjungerade: 

Jämlikhetsombud Elsa Andersson 
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TLTH:s Representant Marcus Bäcklund 

TLTH:s Representant Anna Qvil 

 

§5. Utskottsrunda 

Sekreterare Alexia Pihl uppmuntrar samtliga styrelsemedlemmar att vid problem skicka mail 
eller messenger. 

Jämlikhetsombud Elsa Andersson informerar att broschyren lär bli klar nästa vecka. 

Näru-Ordförande Maria Oscarsson informerar om förberedelser inför Arkipelago samt en 
lunchföreläsning nästa vecka.  

Infu-Ordförande Veronica Larsson informerar att utskottet värvat några IDare till tidningen, 
samt att tidningen ska eventuellt ha ett samarbete med Phøset. Vidare informerar Veronica att 
utskottets medlemmar har varierande intresse för att göras posters. 

Världmästare Dóra Csapó informerar om lyckad marknadsföring i mässen & kilen inför eventet 
“Femkamp”. Eventet var lyckat med fyra deltagande lag. 

SrA-Ordförande Filip Lundquist informerar om Tisdagens workshop. Kändes lyckat.Utvärdering 
är utskickad inväntar svar.  

Sexmästare Frej Östbrink informerar om förberedelser inför Arkipelago-baren vilken kommer 
vara öppen för TLTH medlemmar, lärare och utställare. Allmäntillstånd verkar vara mycket svårt 
(omöjligt) att erhålla. Vidare informerar Frej att VFFG-eftersläpp i blackbox och gamla 
träverkstaden är godkänt samt att det ska ordnas en strömbrytare på Högtalaren i 
utställningshallen. Slutligen informerar Frej att det blir svårare att rekrytera jobbare. 

Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors informerar att medaljer har beställts, märken till VFFG 
ska beställas idag samt att möte angående Utredningen av Sektionsklädsel ska hållas ikväll. 
Vidare Informerar Hannes att anmodningar och inbjudningar till VFFG kommer skickas ut i 
helgen, samt att det kommer vara klädkod mörk kostym & högtidsdräkt. Information om 
högtidsklädsel och etikett jobbar utskottet vidare på. 

Kassör Isaac Rescala Larsson informerar om fortsatta möten med Utskottens 
ekonomiansvariga. 

Øverphøs Alexander Ekholm informerar om fortsatt arbete samt phadderintervjuer. 

Ordförande Mia Tjus har inget att informera. 

 

§6. Genomgång av förra veckans protokoll 

Ordförande Mia Tjus har inget som behövs tas upp specifikt från förra veckans protokoll. 
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§7. Innehåll nya hemsidan 

Ordförande Mia Tjus vill lyfta frågan om A-sektionens hemsida. 

Infu-ordförande Veronica vidarebefordrar frågor från arbetsgruppen angående Layout och 
grafiska riktlinjer.  

Inspiration kan hämtas från M & I-sektionens layout menar Ordförande Mia samt Kassör Isaac.  

Samt Juridiska Föreningen menar SrA-Ordförande Filip. 

Vid vidare diskussion kom styrelsen fram till följande: 

Indelningar & sidor: 

● Homepage: Generellt, kort information om verksamhet, kontaktuppgifter, länkar till andra 
plattformer Instagram & Facebook osv. 

● Shop. 
● Utskott (Där samtliga symboler och utskottsnamn finns. Där ska en kunna klicka på 

symbolerna för att ta sig vidare till utskottens egna “sidor”. 
● Nollning.  
● Styrelse & styrdokument. 
● Medlemmar på A-sek  
● Q&A 
● Kalender 
● Kontakt - Sammanställning av alla “relevanta” mailadresser  

Grafiska Riktlinjer:  

Mycket bilder  

Färger: Styrelsen diskuterade kring vitt svart & lila men vill lämna frågan till viss del öppen för 
arbetsgruppen.  

Angående bilder till hemsidan föreslår Styrelsen att Infu-ordförande Veronica undersöker inom 
sitt kollegie hur det kan hanteras. 

 

§8. Spexidéer 

Möte 27:e Mars.  

 

§9. Försäljning av ouveraller  

Ordförande Mia Tjus informerar om förra veckans diskussion.  

Samtliga styrelseledamöter samtycker att styrelsemedlemmar bör inte sälja ouveraller. Vidare 
att ingen försäljning bör ske i samband eller i närhet av sektionsevenemang. Detta då 
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Höstterminsmöte beslutade att sektionen ej ska tillhandahålla ouveraller, därför bör all koppling 
till sektionen minimeras.  

Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors informerar att beslutet dock är värt att ifrågasätta då en 
majoritet röstade igenom försäljning av ouverall som komplement. På HT-mötet lades förslaget 
ned då det tolkades vara en ändring i reglemente. Dock kan detta vara en feltolkning, och 
enbart gälla en revidering i budget och skulle då gått igenom med enkel majoritet. 

TLTH:s representant Marcus Bäcklund råder styrelsen att diskutera frågan med revisorerna. 

 

§10. Instagram 

Arkipelago tar över instagram för veckan. Sexmästeriet & Näru.  

 

§11 Information till InfU veckoutskick 

Arkipelago  

Lunchföreläsning 

A-bar, Tema: Vilda Västern 

Biljettförsäljning och information om VFFG. 

 

§12. Information från Kåren 

TLTHs representant Marcus informerar om utlysning av poster. Styrelsen ombeds att nominera. 
Vidare informerar Marcus att det är temavecka. Kvinnliga nätverket under teknologkåren. Nästa 
vecka kommer det bjudas på frukost i Cornelis samt vara studieplatser öppna. Slutligen 
informerar Marcus att de som var på lunchföreläsningen bör fylla i utvärderingen.

 

§13. Övriga ärenden 

Ordförande Mia Tjus lyfter frågan kring Foto till påsk-kort. Styrelsen beslutade att ta foto på 
Gasquen. 

Vidare Informerar Ordförande Mia att utredningens arbetsplan har fått kommentarer från 
revisorerna. Presidiet har tagit hand om och åtgärdat det. 

Slutligen informerar Ordförande Mia att Microvågsugnarna luktar illa och behöver städas. 
Alexander tar med rengöringsmedel till nästa möte.  

Kassör Isaac informerar att Björn Skjulegård ska flytta till stockholm. Alltså måste någon annan 
ta över arbetet med fasad skylten. 
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§14. Nästa möte  

Torsdag 14:e Mars.  

 

§15. OFMA  

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 13.08.  
 

 

  

 

 

 

Sekreterare - Alexia Pihl 

 

Ordförande - Mia Tjus 

 

Justeringsperson - Elsa Andersson 
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