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Sektionsstyrelsemöte 2019-02-21

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Mia Tjus, Ordförande

Maria Oscarsson, Ordförande NärU

Alexia Pihl, Sekreterare

Veronica Larsson, Ordförande InfU

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Dóra Csapó, Världsmästare

Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID

Frej Östbrink, Sexmästare

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 12.09.

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

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att välja Frej Östbrink till justeringsperson.
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§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt Adjungerade:
Jämlikhetsombud, Elsa Andersson
TLTH:s Representant Anna Qvil

§5. Utskottsrunda
Kassör Isaac Rescala informerar om möte med pengakollegiet. Har även gått igenom problem
med A-sektionens budget med generalsekreteraren på Kåren. Bokföringsprogrammet fortknox
stämmer inte överens med hur mycket pengar sektionen faktiskt har. Det verkar inte bli några
större konsekvenser av detta, endast mindre justeringar.
SrID: Ordförande Anna-Maria Nilsson informerar om ny funktionär, en från ettan. Inval kan ske
nästa vecka. Dock lämnar en funktionär på grund av utbytesstudier. Vidare informerar
Anna-Maria om att SrID & SrA planerar en utbildningslunch tillsammans med TLTH och LU.
Denna kommer äga rum 5:e Mars i Hörsal A:A. Engelsk föreläsning. Marknadsföring bör ske via
A-sektionen, en säljande pitch är att det kommer serveras semlor.
Sekreterare Alexia Pihl behöver beslut från styrelsen om deadline och utgång för Protokoll.
Styrelsen beslutade måndagen veckan efter aktuella mötesdagen.
Näru: Ordförande Maria Oscarsson informerar om marknadsföring i mässen, den hade varit
lyckad.Flera Intresserade har nu anmält sig.
Sexet: Sexmästare Frej Östbrink informerar om inhandling av nya köksredskap. Vidare
informerar Frej att en DJ ska anlitas till Arkipelagobaren, samt att eftersläpp för
Vårfårfiolsgasquen lär ske i blackbox och/eller gamla ateljén. Om tillstånd är befogade återstår
att se.
Jämlika: Ombud Elsa Andersson informerar om ett första stora möte på måndag. Vidare att
“Her-Tech” vill gärna ha två funktionärer från A-sektionen, samt att broschyren snart är färdig.
Världmästeriet: Världsmästare Dora Csapo informerar att evenemanget “Femkamp” är
framflyttat, samt att utskottet vill marknadsföra sig i mässen och kilen samma vecka. Vidare
informerar Dora att utskottet planerar att ordna ett brunchevent, samt att
VMX(Världmästar-kollegiet) ska ha sitt första möte. Slutligen lyfter Dora att Världsmästeriet vill
ha fler hyllplan till sin hylla i sektions-förrådet. Ordförande Mia Tjus föreslår att undersöka om
det finns hyllplan andra utskott inte behöver.
SrA: Ordförande Filip Lundquist informerar att återbruksrummet har nu öppnats. Där ska
studenter fritt kunna donera och hämta material. Vidare informerar Filip om att SrX
(Studierådskollegiet) ska träffas, samt att utskottet bedriver fortsatt arbete med enkäter.
Aktu: Ordförande Olivia Kornfält informerar att Beata Ripa och Clara Karlsson har blivit valda till
Tandemgeneraler. Vidare att samtliga sektionsmedlemmar kan skicka in bidrag om Tema för
Tandem. Slutligen informerar Olivia om baren “På styret” på onsdag 27/2.
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Infu: Ordförande Veronica Larsson informerar om marknadsföring i kilen. Fick in många nya
medlemmar till tidningsgruppen. Vidare att tre funktionärer har åtagit sig att arbeta med
hemsidan. Slutligen informerar Veronica att tidningen gick plus minus noll, hade önskat att få en
budgetpost för att säkra tidningens fortsatta arbete.
Ordförande Mia Tjus är mycket nöjd med kårens styrelseutbildning. Önskar att vid nästa
styrelsemöte kunna utvärdera och diskutera vad styrelsen 2019 kan applicera på sitt arbete.
Vidare informerar Mia att verksamhetsplanen är utskickad, även denna skall diskuteras på
nästa möte.

§6. Åtaganden för den nya fasadskylten
Ordförande Mia Tjus informerar att hon fått tips om ett företag som kan bygga och frakta hit
fasadskylten för ca 5000 sek.
Kassör Isaac Rescala informerar att materialet har kostat 4000. Om Sektionen skulle ge ut
arvode till en funktionär så måste detta skötas via Kåren och det kommer kosta dubbelt så
mycket med skatter osv. Isaac rekommenderar att styrelsen anlitar ett företag. Projektet har upp
tills nu har varit helt ideellt, och då känns det inte ok att dela ut lön till funktionärer.
Styrelsen beslutade att Kassör Isaac Recala ska be Björn Skjulegård att kontakta företaget.

§7. Instagram
Sexet & Aktu tar över Instagramkontot för A-baren “På Styret”.

§8. Information till InfU veckoutskick
A-baren “På styret”, informera även om att medlemskap i teknologkåren krävs.
Världsmästeriets “Femkamp”.
Samt ännu en “Save the date”.
●
●
●
●

3e Mars Lunchföreläsning. Gamla SydArk “Här!”.
SrA & SrID’s Utbildningslunch tillsammans med TLTH & LU, 5:e Mars.
Temasläpp 8:e Maj.
Cykelfest 4:e Maj.

§9. Datum för extrainsatt möte
Ordförande Mia Tjus föreslår Tisdag 26:e Februari.
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Ingen styrelseledamot invänder.
Styrelsen beslutade att schemalägga det extrainsatta mötet angående Ouvve &
Kavaj-utredningen till Tisdagen den 26:e Februari.

§10. Styrelsesittning
Ordförande Mia Tjus informerar om en styrelsestittning med övriga sektioner.
Samtliga styrelseledamöter önskar datumet 5e April. De övriga datumen var 4:e & 9:e Maj.

§11. Information från Kåren
TLTH:s Representant Anna Qvil informerar om de att de mail som gått ut från kåren angående
medlemskapslistor är felaktiga och de kommer åtgärda problemet inom kort.
Vidare informerar Anna att nominering har öppnat till Valfullmäktige på kåren.

§12. Övriga ärenden
-

12.1 Hemsidan

Infu Ordförande Veronica Larsson informerar att arbetsgruppen för hemsidan vill ha beslut från
styrelsen om grafiska riktlinjer, menyupplägg och sid-hierarki.
Vidare önskas synpunkter på att ha en översättning av hela sidan på engelska eller ha en flik
där allt det viktigaste finns översatt till de internationella studenterna.
Ordförande Mia Tjus ska se över vad styrelsen har på agendan.
Styrelsen beslutade att presidiet tar huvudansvaret för hemsidan. Resterande ledamöter sluter
upp senare i processen, främst gällande sina respektive utskottssidor.

§13. Nästa möte
Extrainsatt möte Tisdag: 26:e Februari.
Sektionsstyrelsemöte Torsdag: 28:e Februari.
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§14. OFMA
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 13.01.

Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Frej Östbrink

Ordförande - Mia Tjus
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