
                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2019-03-21 

 
 
 
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, Vice Ordförande 

Maria Oscarsson, Ordförande NärU 

Veronica Larsson, Ordförande InfU 

Olivia Kornfält, Ordförande AktU  

Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID  

Filip Lundquist, Ordförande SRA 

 

 

 

§1. OFMÖ  
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.14. 
 
§2. Godkännande av dagordning och tid  
Styrelsen besultade att godkänna dagordning och tid. 
 
§3. Val av justeringsperson  
Styrelsen beslutade att välja Filip Lundquist till justeringsperson. 
 
§4. Eventuella adjungeringar  
 

Ständigt Adjungerade: 

TLTH:s Representant Marcus Bäcklund 

Jämlikhetsombud Elsa Andersson 
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§5. Utskottsrunda  
 
Infu-Ordförande Veronica Larsson informerar att arbetet med nästa tidning är igång.  
 
Kassör Isaac Rescala informerar om fortsatt arbete att justerar balansen på fortnox. 
 
Sekreterare Alexia Pihl föreslår att lägga till en beslutssammanfattning som stående punkt.  
Styrelsen anser detta onödigt och menar att det borde finnas med men göras efter mötet av 
sekreteraren. 
 
Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors informerar att Ceremu är klar med utredningen. Gällande 
anmodningar så har tre personer från KTH tackat ja samt tre personer från Chalmers. HAnnes 
vill lyfta förslaget att ha en gemensam förfest, denna hos Kassör Isaac Rescala. Vidare 
informerar Hannes om Ceremus försäljning och marknadsföring på Onsdag 27:e Mars. 
 
SrID-Ordförande Anna-maria Nilsson informerar att utskottet inte har haft möten på ett tag. 
Samt att deras representant från ID 3an Karolin Müller har åkt på Praktik. Vidare Informerar 
Anna-maria att hon ska på programledningsmöte. Måste gå 12.45. Slutligen informerar 
Anna-maria att de fått nya stolar som ska testas. Dessa är likadana som arkitekternas.  
 
Øverphøs Alexander Ekholm informerar om arbetet med nollningsfunktionärer, samt övning på 
spex till VFFG. 
 
Världsmästare Dóra Csapó informerar om planering av Påskbrunch. 
 
Aktu-Ordförande Olivia Kornfält informerar om fortsatt arbete med Tandem, samt att 
planeringen av cykelfesten ska komma igång. 
 
SrA-Ordförande Filip Lundquist informerar om möte med programledning, samt fortsatt arbete 
med enkäter.  
 
Sexemästare Frej Östbrink informerar om biljettförsäljning. Färre än väntat, kommer lägga in ett 
ytterligare försäljningstillfälle på Måndag 25 Mars i Kilen. Vidare informerar Frej att allt går bra 
med arbetet kring VFFG, har många jobbare. Slutligen nämner Frej att Sexet ska åka till IKEA 
nästa vecka inför Gasquen, om något utskott behöver något kan dem kontakta Frej.  
 
Näru-Ordförande Maria Oscarsson informerar om utvärdering av Arkipelago. Samt att utskottet 
eventuellt planerar in någon mer lunchföreläsning. 
 
Ordförande Mia Tjus informerar om möte med revisorerna, extrainsatt möte angående 
funktionärsinval samt möte gällande utredningen. Enkäten gällande Utredningen har skjutits upp 
för att inte konkurrera med rekryteringen till VT-mötet. Vidare informerar Mia att samtliga 
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utskottsordföranden ombeds att svara på enkät ihop med sina funktionärer på ett möte för att 
säkerställa att en mångfald av svar kommer in. 
 
§6. Genomgång av förra veckans protokoll  
 
Ordförande Mia Tjus har inget att ta upp från förra veckan. 

§7. Tandem  

Aktu-Ordförande Olivia Kornfält vill ha styrelsens åsikter på urvalsprocess till tandem. 
Har diskuterat med andra sektioner, vissa brukar släppa en plats, först dit blir uttagna. 
Vidare funderar Olivia på urval via motivering.  

Kassör Isaac Rescala tror det kan bli känsligt med motivering. 

Vice Ordförande Hannes Gärdenfors anser det ska kännas kul och inte för mycket 
jobb.  

Ordförande menar att någon kommer bli missnöjd i vilket fall. Funderar på fördelning 
av platser. Mellan 1or och tvåor. 

Aktu-Ordförande Olivia Kornfält informerar att A-sektionen kommer få platser till 
Tandemgeneraler plus 13 övriga. Vidare informerar Olivia att deadline för uttag av 
deltagare är 10:e april. 

 

§8. VTmöte 

Ordförande Mia Tjus uppmanar samtliga styrelseledamöter att nominera till poster. 
Vidare informerar Mia om marknadsföringen i Kilen & Mässen fredag lunch. Slutligen 
vill Mia lyfta frågan till styrelsen hur information och marknadsföring av VT-mötet ska 
ske, samt lyfta vad som behöver göras. 

Infu-Ordförande Veronica föreslår att göra ett evenemang för VT mötet. 

Kassör Isaac Rescala föreslår att lägga ut på Instagram för de poster som ska 
tillsättas.  

Ordförande Mia Tjus konkluderar att informationen behöver spridas ut på flera källor.  

Vidare Informerar Mia att prepositionsmöte kommer att äga rum 23:e April. Tills dess 
ska samtliga styrelseledamöter se över sin budget. Om de behöver justeras. Mia vill 
även påminna samtliga att använda sina tackpengar. 
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Inför fredag anmälde Jämlikhetsombud Elsa Andersson intresse att brygga kaffe. 
Kassör Isaac Rescala köper kakor och mjölk. 

 

§9. Styrelseskylt 

Styrelsen beslutade att Kassör Isaac Rescala ansvarar för styrelseskylten. 

 

§10. Instagram 

Styrelsen beslutade att göra ett inlägg per dag och post tills nomineringarna stänger. 

I följande ordning: Filip, Elsa, Veronica, Maria, Anna-maria, Tor, Tobias. 

Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors informerar att Ceremu kommer vilja lägga upp att 
de säljer märken och ordensband. 

 

§11. Facebook 

Ceremu kommer göra inlägg Inför VFFG. 

Näru-Ordförande Maria Oscarsson informerar om tryckfel i Närus katalog. Vill därför 
göra ett inlägg med den korrekta versionen. 

Sexet vill göra inlägg angående biljettförsäljning på måndag. 

 

§12. Information till InfU veckoutskick 

Mail från KFS 

Ceremu ska stå i mässen & kilen och sälja/marknadsföra sig.  

Påskbrunch 

Uppmärksamma VFFG 
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§12. Information från Kåren 

TLTH:s Representant Marcus Bäcklund informerar att det finns ingen information från 
kåren. 

Vill dock nämna pubrundan på lördagen inför ET-slasquen.  

 
§13. Övriga ärenden  
 
Kassör Isaac Rescala undrar om det finns någon fotograf till gasquen. 
Sexmästare Frej Östbrink upplyser sexet kommer fixa en fotograf. 
 
Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors ska fråga gästerna från KTH & Chalmers om de vill spexa.  
 
Ordförande Mia Tjus vill påminna samtliga styrelseledamöter om Spexmötet på Onsdag 27/3. 
 
§14. Nästa möte 
 
Spexmöte Onsdag 27/3. 
Sektionsstyrelsemöte Torsdag 28/3. 
  

 
§15. OFMA  
 
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.58. 
 

  

Beslut:  

Från och med dagens protokoll skall samtliga protokoll inkludera en “beslutspunkt” där mötets 
beslut sammanfattas. 

Kassör Isaac Rescala ska göra iordning styrelseskylten, med hjälp av Vice-Ordförande Hannes 
Gärdenfors. 

Samtliga avgående styrelseledamöter ska ladda upp inlägg på instagram med “Kul” bild.  

Se inlägg från förra årets rekrytering för frågor och inspiration. Se §10 för ordning. 
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Sekreterare - Alexia Pihl 

 

Ordförande - Mia Tjus 

 

Justeringsperson - Filip Lundquist 
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