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Sektionsstyrelsemöte 2020-02-06

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Matilda Lundqvist, Ordförande

Clara Karlsson, Ordförande CeremU

Katarina Ahnborg, Sekreterare

Felix Teneberg, Ordförande NärU

Emma Thorman, Øverphøs

Beata Ripa, Ordförande AktU

Elin Wahlqvist, Världsmästare

Vanessa Rundgren, Ordförande SRID

Tova Sinobad, Sexmästare

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.09

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Elin Wahlqvist till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerade:
Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant

Katja Eftring, TLTHs representant

§5. Information från OK
Det är arbetsmarknadsmässor på gång för många sektioner. De diskuterade på OK-mötet hur
det går till på de olika mässorna. Vissa sektioner har mindre event inför den stora mässan.
15-16/5 är det tandem
9/5 är det “tour de styrelse”, för alla styrelser.
Röstningssystem diskuterades. Alla andra sektioner förutom ING använder digitala system för
röstning på terminsmöten. E-sektionen och I-sektionen har egna system som andra kan
använda. Inte aktuellt att ändra inför a-sektionens VTM.
Merch ska släppas på många sektioner. M har gjort filmer inför släpp av merch.
Många tycker att verksamhetsplaner för 1 år inte är tillräckligt långsiktiga. På en annan
sektion har de ett framtidsutskott som planerar för en längre tid och mer generellt för
sektionen.

§6. Information om VTM-datum
17/2 motionstart
1/3 motionsstopp
2/3 extrainsatt styrelsemöte på kvällen (mest gå igenom medaljnomineringar)
5/3 extrainsatt styrelsemöte på kvällen
9/3 alla handlingar ska vara ute
31/3 VTM

§7. Verksamhetsplan VT20
● Få ordning i förrådet och etablera enklare “regler”
Tanken är att göra en omfattande organisering och se över hur det fungerar. Det behöver
även rensas. Kan närus träskivor flyttas till annat ställe? Isåfall kan det göras efter arkipelago.
Innan dess ska en ny plats hittas till dem.
Datum för städning av förrådet bestäms till 15/3, start ca 15.
●

Fortsätta arbeta med hur vi som styrelse syns utåt

Börja synas genom mindre” aktioner”, tex genom instagram. Bra med en mix av rent roliga
saker, samt bilder på möten osv. Gå i skolan med styrelsetröjor. Beata frågar hur man gör när
man vill lägga ut saker. Man kan fråga i styrelsechatten om man vill lägga ut något.
Långsiktigt för våren: sammanlagt kan det vara rimligt med två större event under våren. Kan
även ske mer spontant, att vi bestämmer oss för att göra något samma vecka och går ut med
det, typ “häng med styrelsen och basta”.
Förslag på event: Banandagen, alla hjärtans dag, utomhusaktivitet när det blir varmare,
volleyboll, bastu, kubb, andra sektioners pubrundor (Matilda kollar i OK-chatten när folk har
pubar), åka till Lomma, hålla i en bar. April och Maj är det största styrelsearbetet över, så då
kan vi göra mer av detta.
Spex är ett bra sätt att synas utåt.
§8. Sociala medier
Clara och Katarina kan inte göra inlägg på fb, Matilda ska kolla på det.
Matilda ska instagramma idag.
Tova kan lägga ut från sittningen imorgon.

§9. Information till InfU veckoutskick
Clara har mailat Rickard om medaljerna.
Aktus pingisturnering.

§10. Information från Kåren
Tas efter §6 då TLTHs ena representant har ett annat möte.
Punkter för verksamhetsplan finns på kårens hemsida som man kan kolla på.
Styrelseutbildning 23/2, som så många som möjligt bör komma på.
Verksamhetsplan-gruppen ska ha en pub (puben puben) den 12/2.
Val av nya kårfunktionärer och heltidare drar snart igång. Inför det kommer de ha fika och
info på måndag (14-16) och fredag (13-15) nästa vecka där man kan komma och prata.

§11. Viktiga datum
9/5 tour de styrelse

§12. Övriga ärenden
Clara meddelar att nominering till medaljer har öppnat, så in och nominera!
Tova funderar på ett utbyte med K-sektionen inför vår jubileumsbrunch.
Fråga angående när man kan börja söka poster inför VTM. Omkring första veckan i mars. 5
dagar innan VTM ska valberedningens förslag vara ute. Matilda kollar detta med Melker.
Clara meddelar att vi inte får välja in inspektor på jämna år enligt stadgarna. Axel Syrén
meddelar att man på VTM kan ta upp en eventuell brytning mot stadgarna då sektionsmötet
kan ha makten att göra det, och att man kan kolla det med revisorerna.
11/2 sista anmälan till B-cert.
Alla som kan ska anmäla sig till styrelseutbildningen den 23/2. Del 1 är främst för nya
styrelsemedlemmar och varar mellan 13 - 14. Del 2 är för alla styrelsemedlemmar och varar
mellan 14.15 - 18. Stora hörsalen i IKDC.

§13. Nästa möte
Torsdag 13/2

§14. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.04.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Elin Wahlqvist

