
 

                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2020-01-30 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 

 
 

Plats: Styrelserummet, A-huset  

 

Närvarande: 

Matilda Lundqvist, Ordförande 

Katarina Ahnborg, Sekreterare  

Elin Vilhelmsson, Kassör  

Elin Wahlqvist, Världsmästare 

Tova Sinobad, Sexmästare 

Clara Karlsson, Ordförande CeremU 

Felix Teneberg, Ordförande NärU 

Rikard Ostrand, Ordförande InfU 

Vanessa Rundgren, Ordförande SRID  

Filip Lundqvist, Ordförande SRA 

 

 

§1. OFMÖ    

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.09 

 

§2. Godkännande av dagordning och tid   

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen och tid. 

 

§3. Val av justeringsperson     

Styrelsen beslutar att välja Elin Vilhelmsson till justeringsperson. 

 

§4. Eventuella adjungeringar     

Ständigt adjungerade: 

Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud 



 

Katja Eftring, TLTHs representant 

 

§5. Bryggning i förrådet  

Sexmästaren är enligt stadgar ansvarig för förrådet. Det ska bland annat därför inte ske någon 

bryggning i förrådet.  

 

§6. Utskottsrunda   

Ceremu: Startat upp projektgrupper, bland annat för sektions-skölden till lophtet. Den sköld 

som finns idag ska renoveras.  

SRID: Jobbar med den kommande säkerhetsutbildningen, och påbörjat arbete för 

lunchföreläsningar för ID-studenter. 

Kassör: Kollat på revideringar av budget. Detta årets arkipelago kommer inte gå lika mycket 

plus som förra året. Alla budgetar är ordnade med formler som automatiskt summerar 

intäkter/utgifter. 

VM: Hade ett event förra veckan där det kom det fler än förväntat, ca 15 personer kom. Det 

finns planer för ett till event. 

Jämlika: Förra veckans panelsamtal var intressant och relevant, och med bra talare. Synd att 

det inte kom så många. Funderingar på att hålla liknande event under nollningen, eventuellt 

med samma talare. Har kontakt med phöset angående det. Jämlika kollar även på 

internutbildningar. 

Sexet: 7/2 är det sittning för föben. 14/2 är mastersläppet, Tova har möte med dem imorgon 

angående några oklarheter kring utrustning. 27/2 är det a-bar där temat ska släppas, i gamla 

ateljén. Första stormötet för alla i sexet sker imorgon på lunchen. 

Näru: Hade ekonomimöte med kassör (Elias) igår, och det verkar inte gå så bra ekonomiskt. 

Vissa företag har tackat nej till arkipelago, men kan tänka sig en lunchföreläsning. 

Planeringen går bra, anmälningarna är inne från företagen. 

Infu: Hade första tidningsmötet igår. Kommer ha mer tid efter att stockholmsmässan är över. 

SRA: Igår hölls ett möte inom Y med Y:s ateljéföreståndare. Det diskuterades olika aspekter 

och gick på djupet kring resande i studiesyfte. En enkät kanske ska skickas ut “hur mår 

arkitektstudenten”, angående välmående. 

Sekreterare: Tröjorna är beställda, och förväntas om 8-10 arbetsdagar. 

Ordf: Hade presidiemöte igår och pratade om VTM angående tidsschema med motioner osv. Vi 

kommer ha en vecka på oss att skriva propositioner efter motionsstoppet, men även innan 

dess. Två extra styrelsemöten är insatta kvällstid 2/3 och 5/3. Den 2:a ska medaljerna röstas 

igenom. 



 

   

§7. Hemsidan (Elin)  

Texterna för varje utskott är långa och gamla, Elin vill att varje utskott skriver en ny text på 

ca 45 ord som fungerar även efter mandatperioden är slut. Texterna ska skickas till Elin 

senast torsdag 13 februari. 

Finns det intresse att varje utskott får en egen “undersida” där det kan stå utskottsspecifika 

saker? Ceremu har gärna en sida med alla medaljer. Jämlika och SRID anser inte att de 

behöver en egen sida. Alternativt skapar man flikar med t.ex. information om medaljer. 

Elin för på talan en eventuell webbshop för a-sektionens merch. Diskussion.  

Kontaktsidan har inget tydligt upplägg. Rikard informerar att anledningen till att man har en 

kontaktsida är att det ska finnas mer generella kontaktuppgifter. Mötet kommer fram till att 

rensa på kontaktsidan (hustomte, valberedning), och att flytta vissa kontakter till andra sidor. 

Näru kan vara bra att ha med under “kontakt” om företag söker uppgfiter. 

Vill vi ha en kalender på hemsidan? Katarina sköter i så fall uppdatering, men Elin undersöker 

uppstartande. 

Hemsidans förstasida behöver bli bättre. Eventuellt bilder som byts ut efter tid på året för 

vad som är aktuellt. Ex. ha bild rörande nollningen som man kan klicka på. 

En ny sida för nya studenter som söker på utbildningen och hamnar på asektionen.se. Vad vill 

nya studenter ha för information? VIll man ha information angående bostad? Inspiration kan 

tas från nolleguiden och LU:s sida angående typ av info.   

Om det är något man vill ha med på hemsidan ska man mejla Elin senast 20e februari. 

 

§8. Verksamhetsplan VT20 

Styrelsen beslutar att bordlägga §8 i sin helhet till nästa möte. 

   

§9. Sociala medier   

Matilda ska försöka lägga upp något i veckan, kanske från visionsmötet. 

 

§10. Google calendar  

Den användes inte aktivt förra året. Det är ändå ett bra sätt att samla datum för hela 

styrelsen, så Matilda kommer börja uppdatera där och styrelsens medlemmar ska gå in och 

kolla.  

   



 

§11. Information till InfU veckoutskick   

Matilda har fått mail angående Tellus, och att en arbetsgrupp ska startas. De behöver 

medverkande till dessa.      

 

§12. Information från Kåren  

Heltidarresa, därför har de varit lite frånvarande senaste dagarna. 

Styrelseutbildning den 23/2. Kåren ska kolla upp ifall det har gått ut/ska gå ut mail om det.  

   

§13. Viktiga datum 

7/2 Föbsittning 

19/2 Pingisturnering med aktu 

25/2 Fettisdag med VM 

27/2 A-bar 

1/4 Näru har lunchföreläsning med 3XN 

15/4 Påsk med aktu 

 

§14. Övriga ärenden   

Städschema till mässen. Matilda kollar upp och fixar ett schema. 

Diskussion om förrådsstädning, vilken kommer tas under punkten för Verksamhetsplan nästa 

möte. 

Vanessa meddelar att salarna för SRID-mötena nu är för små. 

Tova tycker att det är för lite att sexet har styris varannnan vecka. Filip säger att SRA inte 

behöver vara i styris. Mötet bestämmer att byta plats på SRA och VM i styris-schemat.  

 

§15. Nästa möte  

Torsdag 6e februari    

   



 

§16. OFMA   

Ordförande förklarar mötet avslutat 13.06  

 

 

  

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Elin VIlhelmsson 

 

 

 


