
 

                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2020-03-05 

 
 
 
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  

Emma Thorman, Øverphøs  

Elin Wahlqvist, Världsmästare 

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 12.05. 

 

§2. Godkännande av dagordning och tid   

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid. 

 

§3. Val av justeringsperson     

Styrelsen beslutar att välja Beata Ripa till justeringsperson. 

 

§4. Eventuella adjungeringar     

Ständigt adjungerade: 

Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud 



 

Axel Syrén, TLTHs representant 

 

§5. Inval av funktionärer     

§5 stryks ur dagordningen. 

 

§6. Röstning på VTM      

Matilda föreslår att använda kommande vårterminsmöte för att testa ett nytt 

röstningssystem. Det är E-sektionens system vi kommer använda.  

Mötet bestämmer att göra det. 

 

§7. Verksamhetsplan VT20 (Fasadskylt och invalsprocess)  

● Fasadskylten.  

Tidigare styrelse har diskuterat vem som kan tänkas göra skylten. I nuläget finns möjligtvis en 

kontakt på ID. Vanessa har innan nämnt något om det. Matilda har en möjlig kontakt med ett 

företag som har svets-möjligheter i Helsingborg.  Lunds öppna verkstad?  

Finns det någon ritning för att se storleken? 

Skolan står för kostnader för att sätta upp skylten på byggnaden. Elin meddelar dock att det 

inte finns någon budget för att betala själva skylten. 

Matilda tänker kontakta Björn, som har påbörjat processen. 

 

Filip undrar vem det är som ansvarar för att driva frågan. Diskussion med hela styrelsen är 

relevant för att undersöka vilka kontakter folk har.  

Om styrelsen har kontakter som kan svetsa, har en verkstad eller kan hjälpa till på annat sätt, 

är det bra att ta kontakt med dem.  

 

● Invalsprocess.  

Ska diskuteras på ett separat tillfälle, efter VTM. Preliminärt i april/maj. 

 

§8. Utskottsrunda   

AktU. Betalning för cykelfesten sker idag, 62 st är anmälda. 



 

Kassör. Ligger bakom i arbetet. Elin vill ha in alla kvitton senast nästa vecka för att hinna 

förbereda inför VTM. 

NärU. Felix ska publicera evenemang för arkipelago på fb, affischer ska upp och tävlingar på 

instagram kommer inför mässan. Vissa företag går fortfarande ej att få tag på.   

SRA. Har lyckats få in två treor till CEQ-mötet för treorna. Kontakt med biblioteket angående 

öppettider. 

InfU. Merch-gruppen ska snart beställa tröjor. De planerar “marknadsföring” för merchen, ex 

photoshoot. 

JämlikA. Planerar ett event i maj med fokus på tillgänglighet, där de bjudit in en lärare på 

ID. Planerar internutbildning med en förening i Malmö. 

Sekreterare. Informerar om justering. Som justeringsperson ska man vänta på att få mail av 

Katarina, med det dokument som man ska justera. 

Ordf. Har stressigt. Hade OK och ÖPK workshop i tisdags 

CeremU. Gjort klart bal-medaljen, offerter för det kommer idag. Inventera imorgon. Ska se 

över märken och vad folk vill jobba vidare med. Manus för vett- och etikett filmer är klart.  

Vice. Typ alla anmodningsmail är klara inför utskicket på måndag. 

VM. Hade event förra veckan, vilket blev lyckat. Diskuterar hur de ska synas mer. 

Sexet. Baren gick ganska bra. Tova tror att den gick plus minus noll. Mästeriet är peppat, men 

jobbarna inte lika peppade.  

Phöset. OK och ÖPK i tisdags. Varit på SVL-utbildning, med info om likabehandling. 

Ouvvebeställning ska fixas på måndag. Intersektionella event ska spikas. Phadder-intervjuer 

är igång och rullar på. 

   

§9. Sociala medier   

Cykelfest, arkipelago och tillhörande bar nästa vecka. NärU kommer lägga upp en tävling, ev 

på fredag.  

Sexet hade för stressigt för att dokumentera baren. En idé är att andra hjälps åt att fota vid 

sådana situationer. 

   

§10. Information till InfU veckoutskick   

Mötet bestämmer att Information till InfU veckoutskick stryks som återkommande punkt på 

dagordningen, då all information ändå ska mailas till Rikard. 

§11. Information från Kåren    



 

Angående sektionsskölden meddelar Axel att det är pedellen som ansvarar för uppsättning. 

Pedellen är just nu bortrest och kommer tillbaka på måndag. Clara undrar om skölden kan 

komma upp innan nästa onsdag, men det är inte säkert.  

Tentafrukost (kl8) arrangeras nästa vecka av heltidarna, även icke-tentare är välkomna. Finns 

ett event på fb. 

LUS - flera poster som man kan söka till. Info finns på LUS hemsida. 

10 dagar kvar att nominera till ValFM. 

 

§12. Viktiga datum 

Inga viktiga datum. 

 

§13. Övriga ärenden   

Clara meddelar att vi förmodligen har en ny inspektor.  

Elin efterfrågar de nya affischerna med styrelsen som ska sitta i mässen/kilen. Rikard ska ta 

tag i det. 

 

§14. Nästa möte   

Ikväll kl 17.00. 

 

§15. OFMA    

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.46. 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson -  Beata Ripa 


