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Sektionsstyrelsemöte 2020-02-20

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Matilda Lundqvist, Ordförande

Tova Sinobad, Sexmästare

Katarina Ahnborg, Sekreterare

Clara Karlsson, Ordförande CeremU

Elin Vilhelmsson, Kassör

Felix Teneberg, Ordförande NärU

Emma Thorman, Øverphøs

Vanessa Rundgren, Ordförande SRID

Elin Wahlqvist, Världsmästare

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.08.

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

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Felix Teneberg till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
●
●

Mathilde Von Der Groeben
Tove Larsson

●

Hannes Gärdenfors

Ständigt adjungerade:
Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar.

§5. Inval av funktionärer
Ceremu:
●
●

Tove Larsson
Mathilde Von Der Groeben

Styrelsen beslutar att välja in Tove och Mathilde som funktionärer i CeremU.

§6. Verksamhetsplan VT20 (Vice/ceremU uppdelning)
Diskussion angående eventuell proposition som ska läggas fram till VTM för att kunna fullfölja
uppdelningen, samt om det är möjligt att göra en uppdelning av vice ordf och CeremU-ordf.
Filip lyfter fram att en uppdelning av posterna kan ge mer engagemang, och att vordf och
CeremU kan tillåtas ha olika “klang”.
Hannes berättar att f.d. ordförande kände att f.d. vice ordförande inte kunde lägga lika
mycket tid som önskat på vice ordf. arbete. CeremU har på senaste blivit ett större utskott
vilket innebär mer arbete. Samtidigt har sektionen blivit större vilket gör att presidiet får mer
att göra. Hannes tror att vordf-rollen blir för liten om man gör en uppdelning i nuläget. Isåfall
får man kanske strukturera om i presidiet.
Matilda berättar att vissa sektioner har vordf till kåruppdrag, vilket på a-sektionen idag faller
på ordförande. Frågan lyfts om vice ordförande kommer vara en attraktiv roll, och det tror
mötet att det kommer vara.
Clara, nuvarande vordf, talar om att just detta år är det mycket jobb som vordf. pga balen.
Det är många sektioner som inte har en vordf, och som istället har t.ex. sin sekreterare som
vordf.

Diskussion fortsätter: Ifall man tar bort vordf, vem skulle leda mötet om ordförande är sjuk?
Kan presidiet gynnas av att bli färre? Ska man ha en vice CeremU-ordf för att avlasta CeremU
istället för presidiet?
Emma anser att meningen med uppdelningen är att skilja på CeremU och presidiet.
Matilda tycker att alternativen är att antingen dela upp posterna, eller ta bort vordf. Då
denna process ändå varit igång sedan 2016.
Clara tror att det kan finnas framtida uppgifter för vordf utöver det som finns idag. Till
exempel sköta alumni-verksamhet.
Fortsatt diskussion

Styrelsen kommer fram till att presidiet fortsatt kommer föra diskussionen och komma med
ett förslag, som sedan kan beslutas på styrelsemöte.

§7. Utskottsrunda
SrID. Säkerhetsutbildningen blev fullsatt, och gav nyttig information som verkar ha skapat en
diskussion på ämnet. De planerar lunchföreläsningar och studieresa. Vanessa ska på möte med
kåren angående ID som del av LTH, då utbildningen inte ges den uppmärksamhet den ska ha.
VM. Semmeldagen nästa vecka.
Phöset. Spikat grejer. Phadderinfo i måndags, och ansökningar kommer in. Intervjuer drar
igång på måndag.
Ceremu. Fixar en balmedalj och nya vett&etikett filmer. Sektionsskölden håller på att
laserskäras. Nya sångmästare är valda.
Vice ordf. Typ klar med alla anmodningar inför balen.
Jämlika. Möten med femark för eventuella event tillsammans. Kontakt med lärare på ID.
Kollar på internutbildning. Har blivit inbjudna till HerTechFuture, och detta år är ID
representerade med ett bord. Angående den mässan så tar A-sektionen inte emot elever på
det sätt som andra sektioner gör.
Sexet. Två event, några kickoffs, många möten. Gänget är taggat. Tova har fått bättre
kontakt med andra sektioners SM. Årets första bar är nästa vecka. Jobbare är under kontroll.
Tova meddelar att vi inte har tillräckligt med bestick för nollningen.
Kassör. Börjat göra utbetalningar. Haft möten med vissa utskott. Vi ligger back pga
arkipelago. Det kanske kan hjälpa med lite extra lunchföreläsningar. Angående hemsidan stänger 28-29 mars för uppdatering.

SRA. Filip har kontakt med en person om skyddsombudsposten. Katarina ska kolla om det finns
en mail för den posten. Programledningsmöte i veckan, angående bibliotekets öppettider.
CEQ.
NärU. Bra på de flesta punkter, förutom att locka företag. Det är många färre som vill delta
än tidigare år. Svårt att utreda varför. Det är ett företag som vill dra sig ur, trots att de gått
med på avtalet. Planeringen inför arkipelago går bra. Alumni Talks kommer nu på våren.
Ordf. Pratat mkt med OK. Imorgon lägger Matilda ut form:et där man kan söka in till
utskotten som behöver fler funktionärer. Utskotten kan under dagen imorgon marknadsföra
hur det är att vara med i det utskottet.

§8. Styrelse-event (den omtalade banandagen)
Liten planeringsgrupp bestående av Clara, Matilda och Elin W. Hela styrelsen är med på att få
små uppgifter och att vara med på själva dagen, den 4/3.

§9. Sociala medier
Clara: En påminnelse om sista nomineringsdagen.

§10. Information till InfU veckoutskick
Maila till Rikard.

§11. Information från Kåren
Nominering till Valfullmäktige har öppnat. Valet är den 5/4. Information finns på
tlth.se/valfm.
Styrelseutbildning på söndag.

§12. Viktiga datum
4/3 Banandagen

§13. Övriga ärenden

Inför styrelseutbildningen ska vi ska tänka ut en rolig och en utmanande sak för sektionen, till
en mycket kort presentation. Den diskussion tar vi i chatten.

§14. Nästa möte
Torsdag 27/2.

§15. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.04.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Felix Teneberg

