
 

                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2020-03-12 

 
 
 
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  

Tova Sinobad, Sexmästare 

Clara Karlsson, Ordförande CeremU 

Felix Teneberg, Ordförande NärU 

Rikard Ostrand, Ordförande InfU 

Beata Ripa, Ordförande AktU  

 

 

§1. OFMÖ   

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.10. 

 

§2. Godkännande av dagordning och tid   

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid. 

 

§3. Val av justeringsperson     

Styrelsen beslutar att välja Tova Sinobad till justeringsperson. 

 

§4. Eventuella adjungeringar    

Ständigt adjungerade: 

Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud 



 

Axel Syrén, TLTHs representant 

Katja Eftring, TLTHs representant 

Frej Östbrink, Revisor 

Isaac Rescala Larsson, Revisor 

 

§5. Arkipelago vs. Corona  

Felix meddelar att en större del av företagen har ställt in, samt att liknande evenemang ställs 

in och att NärU därför föreslår att skjuta upp mässan till början av maj. 35 bryggan-luncher är 

beställda och går inte att avboka. 

Frågan om att ställa in arkipelago har även diskuteras på husmötet samt tagits upp av lärare. 

Styrelsen beslutar att ställa in arkipelago, med ambition att hålla mässan senare på terminen. 

Diskussion om arkipelago-baren. Den har inte marknadsförts, så oklart om folk kommer 

komma och om man överhuvudtaget ska hålla baren om mässan ställs in. Mötet beslutar att 

inte heller baren ska ske. Tova har kollat att alkohol kan lämnas tillbaka. Maten kan inte 

lämnas tillbaka och måste fördelas/frysas. 

Diskussion angående fakturering av företag som ställt in. 

Frej: A-sektionen kommer göra en förlust pga att många företag, med kort varsel, har ställt 

in. De företagen bör fortfarande vara betalningsskyldiga, men kan erbjudas rabatterat pris för 

nästa mässa. De företag som inte ställt in kan ej debiteras då det är vi som ställer in. Dock får 

de betala fullpris på nästa mässa. 

 

Diskussion.  

 

Viktigt att nu få ut information om att mässan är inställd pga att företag har ställt in.  

Det krävs en genomgång av ekonomin för att se hur mycket back vi kommer gå, och hur 

faktureringen ska ske. 

 

Felix går iväg på möte med NärU. 

 

§6. Hustomte    

Punkt §6 skjuts upp. 



 

 

§7. Städning av förrådet  

På lördag klockan 12.  

 

Isaac meddelar att det finns extra hyllplan till förfogande. 

NärUs skivor kan flyttas trots inställd mässa, de fick ett utrymme igår. 

Frej tycker det behövs en bättre hantering av mopparna. 

 

Kl15 idag går en grupp ner och kollar i förrådet för att börja fundera över struktur.

   

 

§8. Sociala medier    

Clara ska lägga ut från cykelfesten. 

Uppdatering från när vi städar förrådet.     

 

§10. Information från Kåren    

Sista veckan att söka till ValFM. Morgondagens tentafrukost är i Helsingborg. Inställd 

lunchföreläsning som polisen skulle hållit i. 

Börjat ta fram nästa års verksamhetsplan, information finns på tlth.se/verksamhetsplan. 

 

§11. Viktiga datum 

28/3 VFFslasque 

12/5 JämlikA har event med femark - tillgänglig design 

29/5 Arkitektskolans vårutställning 

 

§12. Övriga ärenden   

TD-studenterna känner sig undanträngda från loungen, så dem ska vi vara snälla mot. 

 



 

Felix är tillbaka från möte med NärU och meddelar:  

Vissa företag följer riktlinjer från koncern/VD, och att det finns en risk att skada 

relationen till företagen om de debiteras.  

 

Diskussion. 

 

Isaac lyfter att det är styrelsen som i slutändan tar de ekonomiska besluten. 

Felix kan ta kontakt med kårens näringslivskollegie för synpunkter och råd.  

 

§13. Nästa möte   

Torsdag 19/3. 

 

§14. OFMA          

Ordförande förklarar mötet avslutat 13.09. 

 

 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Tova Sinobad 

 

 

 


