
 

                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2020-03-02 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 

 
 

Plats: 4057, A-huset  

 

Närvarande: 

Matilda Lundqvist, Ordförande 

Katarina Ahnborg, Sekreterare  

Elin Vilhelmsson, Kassör  

Elin Wahlqvist, Världsmästare (efter §8) 

Tova Sinobad, Sexmästare 

Clara Karlsson, Ordförande CeremU 

Felix Teneberg, Ordförande NärU 

Rikard Ostrand, Ordförande InfU 

Beata Ripa, Ordförande AktU  

Filip Lundquist, Ordförande SRA 

 

§1. OFMÖ     

Ordförande förklarar mötet öppnat 17.17. 

 

§2. Godkännande av dagordning och tid     

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid. 

 

§3. Val av justeringsperson       

Styrelsen beslutar att välja Filip Lundquist till justeringsperson. 

 

§4. Eventuella adjungeringar      

Ständigt adjungerade: 

Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud 

 



 

§5. Skalmans aspirant      

Diskussion sker i tur och ordning om samtliga nomineringar till medaljen Skalmans aspirant. 

Beslut tas efter varje enskild diskussion. 

 

Styrelsen beslutar att Carl Tengström får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Ludvig Werstam får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Lovisa Eriksson får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Mia Lena Schipperges Tjus får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Isaac Rescala Larsson får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Christina Zhou får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Panni Turi inte får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Klara Söderqvist inte får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Anna-Maria Nilsson inte får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Dante Zilliacus får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Natalia Lauritzen Sladic får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Tor Möller får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Hannes Gärdenfors får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Kajsa Unéus får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Petra Renström får motta Skalmans aspirant. 

Styrelsen beslutar att Frej Östbrink får motta Skalmans aspirant. 

 

§6. Propositioner vi har  

● Vice/CeremU uppdelning 

● Ordensband för presisidet  

○ Att presidiet får ett bredare band än det vanliga ordensbandet 

● Protokollförda möten 

○ Att styrelsen inte behöver ha enbart protokollförda möten 

○ Protokollföring av utskottmöten 

  

§7. Propositionsförslag  



 

● Ny grupp - FramtidA 

Diskussion om en ny framtids-grupp. I-sektionen har ett event som syftar till att marknadsföra 

utbildningen. Det skulle kunna bli en uppgift för FramtidA. De skulle även behandla mer 

långsiktiga frågor för A-sektionen. 

● Ändring i stadgan och reglementet. Motsäganden om hur ofta styrelsen ska ses. 

● Ändring i stadgan och reglementet. Specificering av mandatperioder för funktionärer.  

Diskussion om mandatperioder för utskottsfunktionärer. 

● Plocka pengar ur jubileumsfonden och reparationsfonden 

 

§8. Skriva propositioner  

Punkt §8 stryks i sin helhet. 

 

§9. Övrigt 

Diskussion om merch-budget. Förslag på att höja deras utgifter. 

   

§10. OFMA    

Ordförande förklarar mötet avslutat 20.05.  

 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Filip Lundquist 

 


