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Sektionsstyrelsemöte 2019-04-25

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Mia Tjus, Ordförande

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU

Alexia Pihl, Sekreterare

Maria Oscarsson, Ordförande NärU

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Veronica Larsson, Ordförande InfU

Alexander Ekholm, Øverphøs

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Frej Östbrink, Sexmästare

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 12.12.

§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.

§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt Adjungerade:
TLTH:s Representant Anna Qvil
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TLTH:s Representant Marcus Bäcklund
Jämlikhetsombud Elsa Andersson

§5. Genomgång av förra veckans protokoll
Ordförande Mia Tjus vill lyfta en punkt gällande SrA Ordförande Filip Lundqvists
rapportspridning.
Filip föreslår spridning via Facebook, samt mail.
Styrelsen beslutade spridning via omnämnda medier samt Infu’s Veckobrev.

§6. Utskottsrunda
Vice Ordförande Hannes Gärdenfors informerar att Ceremu’s arbete har haft uppehåll de
senaste veckorna. Nu läggs fokus på motionerna till Vt mötet. Vidare informerar Hannes att
utskottet ska börja planera inför nollningen och därav ha ett möte med Phøset.
Sexmästare Frej Östbrink informerar att utskottet inte har haft mycket aktivitet senaste tiden.
Tror trots detta att de kommande eventen kommer gå bra. Vidare informerar Frej om
biljettförsäljning nästa vecka till Temasläppet, samt vidare planering av Cykelfesten.
Sekreterare Alexia Pihl har inget att informera om.
Øverphøs Alexander Ekholm informerar om Pepparkickoff imorgon. Vidare ser Alexander fram
emot Temasläppet. Slutligen vill Alexander lyfta att han behöver diskutera nollning med
styrelsen innan sommar.
Jämlikhetsombud Elsa Andersson informerar om Tackhäng nästa vecka samt att Jämlika har
fått erbjudande från Phøset om att ha en lunchföreläsning under nollningen.
Näru Ordförande Maria Oscarsson informerar att Tack ska planeras, fokus på att få in den nya
ordföranden efter VT-mötet samt önskan från utskottet att hålla något event på Nollningen.
Aktu Ordförande Olivia Kornfält informerar om planering av Cykelfesten.
SrA Ordförande Filip Lundquist informerar om Cq möten.
Kassör Isaac Rescala informerar om att revideringen av budgeten är klar och att revisorerna
godkänner. Vidare att ekonomin ser bra ut. Har ett överskott tack vare Näru’s arbete vid
Arkipelago, överskottet kommer läggas på större tack om revideringen godkänns på VT-mötet.
Infu Ordförande Veronica Larsson informerar om Tidningssläpp av den andra upplagan, samt
planering av tack.
Ordförande Mia Tjus informerar om Ok möte, inget att ta upp med styrelsen.
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§7. Vårterminsmötet
Ordförande Mia Tjus vill stämma av inför Vt mötet.
29:e April ska nomineringarna släppas.
TLTH’s Representant Marcus Bäcklund informerar att han som mötesordförande ska endast
föra diskussioner och föra mötet framåt. Alla punkter kommer ha en föredragshållare.
Ordförande Mia Tjus planerar in möte med Marcus gällande VT-mötet den 6:e April.
Kassör Isaac Rescala informerar att bryggan vill ha beställningen nu.
Styrelsen beslutade att Isaac ska beställa för 50 personer och samma wook som förra gången.
Ordförande Mia Tjus lyfter frågan om fika, det finns runt 2000 över att köpa fika för.

§8. Inspektor
Ordförande Mia Tjus informerar att Charlotte Sjödell har hört av sig under påsken och meddelat
att hon vill hoppa av sin post som inspektor. Presidiet har försökt kolla på nya kandidater. Även
undersökt vad som händer om sektionen inte har en inspektor temporärt. Vilket inte ska vara
några problem.
Samtliga ledamöter uppmuntras tänka över och rekommendera kandidater.

§9. AFF
Styrelsen beslutade att preliminärt spika 22/5 istället för 23/5.
Ordförande Mia Tjus vill lyfta frågan om aktivitet.
Kassör Isaac Rescala informerar att sektionen kan spendera 11 450 kr på Funktionärstacket.
Diskussion.
Förslag med Brännboll. Svårt dock att spendera 11450 kr på Brännboll.
Styrelsen beslutar att skjuta upp detaljplanering. Samt att Ordförande Mia Tjus skapar ett save
the date-evenemang på facebook.

§10. Instagram
Inget att marknadsföra denna veckan, Cykelfest nästa vecka.
Ev. en Valborshälsning.
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§11. Facebook
Handlingarna och SrA’s rapport.
Biljettförsäljning inför Temasläpp

§12. Information till InfU veckoutskick
SrA’s rapport- som bilaga.
Cykelfest
Temasläpp
Påminnelse om VT-möte
Save the date AFF.
Valberedningens förslag

§13. Information från Kåren
TLTH’s representant Marcus Bäcklund informerar om Jubileumsbalen, anmälan har öppnat och
de intresserade behöver skynda att anmäla sig. Vidare informerar Marcus att
Jättefunktionärsfesten är den 4:e Maj. Slutligen informerar Marcus att det finns vakantsatta
poster på kåren.

§14. Övriga ärenden
-14.1 Kassör Isaac Rescala vill lyfta att 3orna på arkitekt Ht.19 ska få en gratis studieresa mitt
under nollningen. V.3 i nollningen.
Øverphos Alexander Ekholm är lite orolig. Vill gärna diskutera med dem som planerat in detta.
-14.2 Sexmästare Frej Östbrink informerar att vid sexets utvärdering av Gasquen, tyckte många
att den var lyckad men att många av gästerna var för fulla. Det var inga problem men hade
tillstånd kommit hade det inte sett bra ut. Vidare berättar Frej att dem har fört en intern
diskussion inom sexet, spekulerat och har kommit fram till att något av de största problemen är
antagligen ateljeerna , att folk kan dricka där.
Frej har ett förslag till Styrelsen, att under Nollningen 2019 kommer de som hittas i ateljeerna,
med eller utan alkohol bli portade från sittningen.
Styrelsen diskuterar men vill skjuta på frågan på grund av tidsbrist. Ska diskutera frågan vidare
på nästa möte.
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§15. Nästa möte
Torsdag 2a maj.

§16. OFMA
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 13.03.

Beslut:
●
●
●
●
●

●

Spridning ska ske av SrA’s Resultatsrapport via Facebook, mail och veckoutskick.
Ordförande Mia Tjus ska möta med Marcus Bäcklund 6:2 April för genomgång av VT-möte.
Kassör Isaac Rescala ska beställa 50 portioner Wook från Bryggan till VT-mötet.
Styrelsen ska diskutera vidare AFF, datum är preliminärt 22:a Maj och aktivitet är preliminärt
brännboll.
Ordförande Mia Tjus ska ordna ett “save-the-date” evenemang på Facebook för AFF.
Styrelsen ska diskutera vidare på Sexmästare Frej Östbrinks punkt gällande alkoholkultur.

Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Frej Östbrink

Ordförande - Mia Tjus
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