PROTOKOLL
Höstterminsmöte 2014-11-12

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

§1

SOFMÖ
Sektionsordföranden Isabelle Easterling hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat
klockan 17:55.

§2

Val av mötesordförande
Isabelle Easterling föreslår Arvid Rensfeldt, ordförande på W-sektionen, som mötesordförande.

		

Mötet beslutar att välja Arvid Rensfeldt som mötesordförande.

Arvid håller en noggrann genomgång av mötesformalia. Inga frågor.
§3

Val av mötessekreterare
Isabelle Easterling föreslår Eric Bjerkborn som mötessekreterare.

		
§4

Mötet beslutar att välja Eric Bjerkborn som mötessekreterare.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Isabelle Easterling föreslår Elaine Åhslund, ordförande emerita för A-sektionen.
Elaine Åhslund föreslår Tobias Lundkvist, ordförande emeritus för A-sektionen.

		Mötet beslutar att välja Elaine Åhslund och Tobias Lundkvist som justeringspersoner tillika
		rösträknare.
§5

Fråga angående mötets behöriga utlysande
Isabelle Easterling redogör för mötets utlysande. Valberedningens handlingar var sena. De beslut som
kräver andra läsning ej utskickade i förväg.

		

Mötet beslutar att jämka sig med felaktigheterna i mötets utlysande.

§6

Fastställande av föredragningslistan
Isabelle Easterling yrkar...
		...att punkterna 9.1 Motionssvar samt 10.1 Andra läsningen tillägges föredragningslistan.
Adrian Petersen yrkar...
		
...att valen av ordförande respektive vice ordförande växlas.
Mötesordförande Arvid Rensfeldt yrkar...
		...att punkten 6.1 Adjungeringar läggs till föredragningslistan.
		

Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan med de tre ändringsyrkandena.

§6.1
Adjungeringar
Närvarande vid mötet samt ej tillhörande A-sektionen är Rickard Möller, vice kårordförande, Arvid
Rensfeldt, ordförande på W, samt Filippa De Laval, TLTHs valnämnd.
		
§7

Mötet beslutar att adjungera dessa med endast yttranderätt.

Resultatrapport för första halvåret 2014
Elias Friberg, kassör, presenterar resultatrapporten för första halvåret. Elaine Åhslund ifrågasätter
varför jämlikhetsutskottet har använt 0 kr under våren. Elias förklarar att posten har varit vakant under
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våren, men att den nu är tillsatt. Sexmästeriets barverksamhet ifrågasätts av Elaine. Elin Delmar,
sexmästare, svarar att bara en bar hölls under våren. Fler barer hålls under hösten och resultatet
kommer hamna nära budget sett över hela året.
§8

Budget för verksamhetsåret 2015
Elias Friberg, kassör, går igenom budget för 2015. Förklarar att budget satts efter tidigare erfarenheter.
Isabelle Easterling, ordförande, förklarar hur budgetposten Jubileumsbal satts. Andra viktiga punkter
som skiljer sig från 2014 års budget är; större intäkt från studiecirklar, ArmUs budgetpost Events byter
namn till Arrangemang, NärU vill ha fler mindre företag till Arkipelago vilket ger lägre intäkter,
Phøsets budget specificerar TLTH-arrangemangen och tydliggör nollresultat för nollningen,
Sexmästeriets barverksamhet får sänkta intäkter för att sätta ett mera realistiskt mål, SRID får större
budget pga ökat intresse för verksamheten, Jämlikhetsgruppen får en egen budget för att ges
möjligheter till utveckling då styrelsen vill uppmuntra jämställdhetsarbetet.
Totalt kommer sektionen att se ett positivt resultat om 900 kr om budgeten följs under 2015. Budgeten
finns att läsa i sin helhet på A-sektionens hemsida.
Carl Kvanta ifrågasätter resorna för Arkipelagos riksgrupp. En diskussion om ID-representation på
arbetsmarknadsmässan kommer också upp.
Revisorerna, Carl Kvanta och Tobias Lundkvist, vänder sig mot att Jubileumsfonden anges som intäkt
i budgeten för 2015. Elias Friberg förklarar varför budgeten är skriven som den är gällande
Jubileumsfonden.

Elaine Åhslund ifrågasätter sektionslokalbudgeten och yrkar...
		
...att styrelsens budgetpost Kostnad - Sektionslokaler sänks till 4 000 kr och att sexmästeriets
		
budgetpost Kostnader - Nollning (egna arrangemang) höjs till 50 000 kr.
Marcus Froste frågar varför budgetposten för sektionslokalerna inte använts under 2014. Isabelle
Easterling svarar att det behövs engagemang från medlemmarna för att kunna använda budgetposten,
men att AktU har uttryckt intresse för att pimpa loungen. Björn Sjulgård nämner att posten skulle
kunna användas till stora A-sektionsloggor på både A-huset och IKDC. Rikard Möller, VKO, menar
att en förändring enligt Elaines yrkande skulle innebära en ”rabattering” av alkohol, vilket kanske inte
är så bra.
Carl Kvanta yrkar...
		
...att styrelsens budgetpost Kostnad - Sektionslokaler sänks till 4 000 kr och att styrelsens
		
budgetpost Kostnader - Inköp höjs till 10 000 kr.
Elaine Åhslund yrkar...
		
...att Världsmästeriet får en budgetpost för intäkter på 5 000 kr.
Rikard Möller, VKO, motsätter sig sponssökning för Världmästeriet. Ida Gudrunsdotter föreslår att
även Världsmästeriet kan få intäkter från studiecirklar.
Elaine Åhslund yrkar...
...att SRIDs budgetpost Kostnader - Workshops (8 000 kr) flyttas till AktU som därmed får en
		
ny budgetpost Kostnader - Workshops på 8 000 kr.
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Jennifer Bengtsson menar att de olika förutsättningarna inom arbetslivet för arkitekter jämfört med
industridesigners försvarar workshops inom SRID. Ida Gudrunsdotter menar att de kan ses som en
ersättning för avsaknaden av ID-företag på Arkipelago. Marcus Froste vill inte att budgetposten ligger
under AktU eftersom AktU enbart ägnar sig åt verksamhet utanför skolan.
Tobias Lundkvist yrkar...
		
...att sänka SRIDs budgetpost Kostnader - Workshops till 6 000 kr och att skapa en ny
		
budgetpost under SRA Kostnader - Workshops på 2 000 kr.
August Almqvist Jansson yrkar på streck i debatten vilket mötet bifaller.
Elaine Åhslund menar att det finns en snedfördelning mellan studieråden för arkitektur och ID, men
jämkar sig med Tobias Lundkvists yrkande i frågan om workshops. Jennifer Bengtsson menar att ID
känner sig uteslutna från Arkipelago och att workshopbudgeten skulle minska den snedfördelningen.
Hon får frågan om budgeten behövs och svarar att det är svårt att avgöra före innevarande års slut.
		
		
		

Mötet beslutar att bifalla Carl Kvantas ändringsyrkande att styrelsens budgetpost
Kostnad - Sektionslokaler sänks till 4 000 kr och att styrelsens budgetpost Kostnader - Inköp
höjs till 10 000 kr.

		
		

Mötet beslutar att bifalla den föreslagna budgeten för 2015 med förändring enligt
Carl Kvantas yrkande.

§9

Motioner
Förslag till hedersmedalj
Ceremoniutskottets ordförande Emanuel Mettmann presenterar motionen från Ceremoniutskottet att
tilldela ordförande emerita Elin Krook A-sektionens hedersmedalj.

§9.1
		
		

Motionssvar
Sektionsstyrelsen ser Elin Krook som en värdig mottagare av A-sektionens hedersmedalj och
rekommenderar mötet att bifalla motionen.

		

Mötet beslutar att bifalla motionen och tilldela Elin Krook A-sektionens hedersmedalj.

Isabelle Easterling yrkar ajournering av mötet i 10 minuter.
		

Mötet beslutar att bifalla yrkandet om ajournering.

Mötet återupptas 19.45.
§10

Propositioner
Alla propositioner finns att läsa i sin helhet på asektionen.se.
Proposition angånde informationsutskottets förkortningsbyte
Björn Sjulgård redogör för propositionen. Idag lyder förkortningen InfO, vilket är ologiskt när de
andra utskotten alla slutar på U (-för Utskott). Informationsutskottet vill förtydliga att även de är ett
utskott och önskar få byta sin förkortning till InfU.
3(8)

PROTOKOLL
Höstterminsmöte 2014-11-12

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

		

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

Proposition angående att göra världsmästeriet till ett utskott
samt uppdaterad definition av utskottets åligganden
Ludvig von Hofsten presenterar bakgrunden till propositionen. Isabelle Easterling förklarar styrelsens
ställningstagande och föredrar att-satserna i propositionen.
Elaine Åhslund ifrågasätter hur mycket Världsmästaren har varit aktiv och om arbetet blivit lidande av
att inte sitta i styrelsen. Isabelle Easterling och Tobias Lundkvist har sett en god närvaro för
Världsmästaren på styrelsemöten. Ludvig förklarar att det finns en känsla av att Världmästeriet inte
prioriteras på sektionen. Ida Gudrunsdotter frågar hur många av de internationella som blir
medlemmar i kåren. Filippa De Laval svarar att andelen stigit kraftigt under senare tid, mycket tack
vare Ludvig von Hofstens engagemang.
		

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

Proposition angående att skyddsombud blir en styrelsepost
August Almqvist Jansson föredrar propositionen.
Elaine Åhslund ifrågasätter namnvalet och yrkar...
		
...att ändra postens namn från Skyddsombud till Husmästare.
		
		

Mötet beslutar att bifalla Elaine Åhslunds ändringsyrkande att ändra postens namn från
Skyddsombud till Husmästare.

		

Mötet beslutar att bifalla propositionen med förändring enligt Elaine Åhslunds yrkande.

Proposition angående att ta bort styrelseposten övrig ledamot
Isabelle Easterling förklarar propositionen.
Ida Gudrunsdotter frågar om det resulterande antalet styrelseposter. August Almqvist Jansson klargör.
		

Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.

§10.1 Andra läsningen av tidigare bifallna motioner som kräver två läsningar
		Motion angående entledigande av styrelseledamöter
		
Tobias Lundkvist föredrar motionen och svarar på frågor.
		

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

		Motion angående representant i TLTHs valberedning
		
Tobias Lundkvist föredrar motionen. Inga frågor.
		
§11

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

TLTHs välnämnd informerar om Fullmäktige
Filippa De Laval och Björn Sjulgård berättar om Fullmäktigevalet och delar ut röstsedlar till
mötesdeltagarna. Inga frågor.
4(8)

PROTOKOLL
Höstterminsmöte 2014-11-12

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Mötesordförande ajournerar mötet 15 minuter för fika.
Mötet återupptas 21.00.
§12

Fyllnadsval av Valberedningens ordförande
Isabelle Easterling berättar om Simon Fast som blivit fyllnadsvald av styrelsen.
Simon Fast presenterar sig och sina medhjälpare. Inga frågor.

		
§13

Mötet beslutar att befästa styrelsens fyllnadsval.

Val av funktionärer
Mötesordföranden informerar om styrelsens förslag till valförfarande.

		

Mötet beslutar att bifalla förslaget till valförfarande.

Två (2) ordinarie Revisorer
Valberedningen presenterar Isabelle Easterling, nuvarande ordförande, och Elias Friberg, nuvarande
kassör. Kandidaterna presenterar sig själva. Elaine Åhslund undrar om de kommer att befinna sig i
Lund under hela den kommande mandatperioden. Isabelle är nästan helt säker. Elias är helt säker.
		

Mötet beslutar att välja Isabelle Easterling och Elias Friberg som Revisorer.

Två (2) suppleanter till Revisorerna
Valberedningen har enbart ett förslag, Simon Andén. Simon presenterar sig.
		
Mötet beslutar att välja Simon Andén som första Revisorssuppleant och att vakantsätta den
		andra posten.
Representant till TLTHs valnämnd för fullmäktigevalet
Björn Sjulgård berättar vad posten innebär. Valberedningen har ingen nominering.
		

Mötet beslutar att vakantsätta posten som Representant till TLTHs Valnämnd.

Världsmästare
Valberedningen föreslår Ludvig von Hofsten och motiverar sitt förslag. Ludvig presenterar sig. Han
har varit engagerad inom världsmästeriet i tre terminer. Elaine frågar om risken att han inte är kvar i
Lund till höstterminen 2015. Ludvig svarar att han har intentionen att leda utskottet under hela
mandatperioden.
		

Mötet beslutar att välja Ludvig von Hofsten som Världsmästare.

En (1) övrig ledamot till sektionsstyrelsen
Valberedningen föreslår Sonja Kristiina Nielsen och motiverar sitt val. Inga motkandidater. Sonja
Kristiina presenterar sig. Hon går på Industridesign i ettan och vill gärna engagera sig i sektionen.
		

Mötet beslutar att välja Sonja Kristiina Nielsen som Övrig ledamot.
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Kassör
Valberedningen har inte någon kandidat. Isabelle berättar mer om postens innebörd. Tobias frågar om
Simon Andén kan intressera sig för posten som kassör. Simon ställer sig tvekande och avsäger sig
nomineringen för tillfället. Styrelsen peppar intresserade. Frågan om förkunskapskrav lyftes och
styrelsen svarade att sådana inte är ett krav.
		

Mötet beslutar att vakantsätta posten som kassör.

Sekreterare
Valberedningen presenterar sin kandidat Josefine Ericsson från ID1. Hon presenterar sig själv.
Elaine frågar om hennes entusiasm för styrelsearbetet. Det har hon. Emanuel Mettmann frågar om hon
hanterar Office-paketet. Det gör hon.
Mötet beslutar att välja Josefine Ericsson som Sekreterare.
Ordförande
Valberedningen presenterar sin kandidat Josefin Nilsson. Adrian Petersen motkandiderar.
Adrian lämnar rummet medan Josefin presenterar sig själv. Hon har varit Phøs under senaste
nollningen och vill engagera sig mera i A-sektionen. Hon ser sig som engagerad och drivande. Hon
svarar på frågor från mötesdeltagarna och vill öka samarbetet mellan sektionerna. Ser sig som ganska
auktoritär, men inlyssnande i en ledarroll. Hon har erfarenhet från olika andra organisationer sedan
tidigare. Hon känner sig mera stressad av att sitta hemma utan något att göra än av att ha mycket att
göra och klarade av att kombinera skola och phøseri under den aktiva tiden i phøset. Hennes sätt att
lösa konflikter är genom att lyssna på båda sidor och medla.
Josefin lämnar rummet medan Adrian presenterar sig. Även han har varit Phøs under senaste
nollningen och vill försöka integrera ID i sektionen tydligare. Om han väljs blir det första gången
någon från ID är ordförande för sektionen. Han har erfarenhet sedan tidigare då han har varit ledare
för barnkollo. Han svarar på samma frågor som ställdes till Josefin. Han vill se att A-sektionens
sammanhållning ökar. Har kamrater på ID som nu inte känner sig som en del av sektionen just för att
de går på ID. Är en drivande ledare, men pratar med den i gruppen som inte självmant deltar på
samma vis som de övriga för att få även hens uppfattning. Han planerar noga i förväg för att slippa
stressiga situationer. Pratar med familj och vänner vid privat stress och kan bli bossig vid gruppstress.
Studierna går först, men det gick fint att kombinera under Phøstiden. För att lösa konflikter måste man
lyssna på båda sidor och sedan hjälpa dem att lösa konflikten. Kan ha starka åsikter om saker.
Båda kandidaterna lämnar rummet och mötet diskuterar.
Då det finns två kandidater hålls sluten votering. Resultatet blir 61 röster för Josefin och 7 för Adrian.
Kandidaterna återkallas till mötet.
Mötet beslutar att välja Josefin Nilsson som Ordförande.
Vice ordförande - tillika Ceremoniutskottets ordförande
Valberedningen presenterar sin kandidat Jonna Ekblad. Inga motkandidater. Jonna presenterar sig.
Hon är ID1a som tycker att studenttraditioner är jättekul och hon vill gärna engagera sig i det genom
Ceremoniutskottet. Ida Gudrunsdotter frågar om hon vill driva något speciellt som CeremU6(8)

PROTOKOLL
Höstterminsmöte 2014-11-12

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

ordförande. Jonna vill att A-sektionen ska få upp ögonen för Teknologmössan. August Almqvist
Jansson frågar vilket som är viktigast av jämlikhet och tradition. Jonna tycker att jämlikhet går före
tradition.
		

Mötet beslutar att välja Jonna Ekblad som Vice ordförande.

SRA-ordförande
Valberedningens kandidat är Malka Logo som går i A2an. Hon har varit med i SRA sedan ettan och
tycker det är kul att jobba gratis. Elaine Åhslund frågar hur hon ser på styrelsearbetet och det är hon
pepp på det med.
		

Mötet beslutar att välja Malka Logo som SRA-ordförande.

Balgeneral till A-sektionens 50-årsjubileum
Valberedningen har ingen nominering. Frågan om konsekvens av vakantsättning tas upp, men
Emanuel Mettmann lugnar med att vi är ute i god tid (ett år i förväg). Isabelle manar på den som är
intresserad att söka posten.
		

Mötet beslutar att vakantsätta posten som Balgeneral.

Sexmästare
Valberedningen nominerar Jonathan Kerpner i A2an. Det finns inga motkandidater. Jonathan
presenterar sig. Han har varit med i Sexmästeriet under ett år och har varit ekonomiansvarig under
sittande Sexmästaren Elin Delmar. Det är glädjen som gör det värt arbetet. Elin Delmar frågar om
Jonathan kommer att fortsätta med vegetarisk mat, vilket han kommer att göra. Visionen för hur
Sexmästeriet ska utvecklas är genom att använda catering för delar av sittningsmaten, då A-sexet är
ganska litet, samt att förbättra relationen till Phøset genom att samarbeta redan från början. Han tycker
det är viktigt att se till att hålla budget och att det ska bli intressant att få ta del av styrelsearbetet.
Oskar Nygren undrar om det finns risk att han tappar gnistan, men Jonathan tycker att det är lika kul
varje gång!
		

Mötet beslutar att välja Jonathan Kerpner som Sexmästare.

Øverphøs
Valberedningen presenterar sin nominering Malin Eriksson. Två motkandidater finns; Susanne
Bengtsson och Mikael Radhe.
Motkandidaterna lämnar rummet medan Malin Eriksson presenterar sig. Hon är ID1a, prestigelös,
påhittig, knasig, klok, empatisk, född ledare, tre småsyskon, opryd, öppen. Hennes mamma och
valberedningen tror på henne som ØP. Hon får svara på frågor från mötesdeltagarna. Vill att övriga
Phøset väljs efter intervjuer. Viktigt att ha olika sorters personligheter, men samarbetet är viktigt.
Tycker det är viktigt att ha ett gott samarbete med Sexmästeriet. Skulle kunna tänka sig vara Phøs om
hon inte blir ØP, men helst ØP. Hon vill skapa visioner om nollningen 2015 tillsammans med det nya
Phøset. Hon tror att hon kommer få svårt att inte prioritera Phøseriet framför skolan, men får göra
sitt bästa för att klara båda. Tyckte årets Phøs hade lagom hård inställning mot nollorna och hur
hennes Phøs skulle göra beror på hur de andra i Phøset ser på saken.
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Malin lämnar lokalen och Susanne Bengtsson återkommer. Susanne presenterar sig för mötet. Hon är
A1a, vill fortsätta bygga upp A-nollningen. Hon vill ha del i styrelsearbetet och engagera sig. Hon
säger alltid sin åsikt. Susanne besvarar mötets frågor. Hon vill ha ett co-phøs som inte tänker precis
som hon eftersom man behöver diskussion för att komma framåt. Hon vill ha folk som vill
engagera sig och lägga den tid som krävs. Skolan är viktig och Phøsen får hjälpas åt så att skolan
också hinns med. Tyckte om hur årets Phøs betedde sig mot nollorna. Hon var sexmästare under
Lundakarnevalen och vet att kommunikation och planering är A och O. Största anledningen att hon
vill vara ØP snarare än Phøs är att hon då får sitta i styrelsen.
Susanne lämnar rummet och Mikael Rodhe återkommer. Mikael presenterar sig. Han har varit
ordförande för elevorganisationer på olika skolor han gått på. Han söker en förnyelse och har spridit
sitt budskap på kreativa vis samtidigt som han deltagit i Sångarstriden och klarat skolan. Mikael
besvarar mötets frågor. Han söker en bra grupp människor som är ansvarstagande och har olika
personligheter. Han vill sköta både skolan och Phøseriet, men kommer vilja lägga mycket energi på
nollningen. Han tror att det är bra att Phøset är auktoritära. Han säger sig ha mycket erfarenhet sedan
tidigare engagemang. Vill gärna vara med i Phøset även om han inte blir ØP. Han vill öka phaddrarnas
betydelse, introducera Geo-tagging och integrera med andra sektioner, gärna W.
Mikael lämnar åter rummet och mötet diskuterar.
Eftersom det finns tre kandidater hålls sluten votering. Resultatet blir 44 röster för Malin, 13 för
Susanne och 10 för Mikael. Kandidaterna återkallas till mötet.
		

Mötet beslutar att välja Malin Eriksson som Øverphøs.

Isabelle Easterling gratulerar de nyvalda å styrelsens vägnar.
§14

Övriga frågor
Oskar Nygren meddelar att han har köpt skumpa till de nyvalda.

§15

MOFMA

						
Mötessekreterare - Eric Bjerkborn			

						
Justeringsperson - Elaine Åhslund

						
Mötesordförande - Arvid Rensfeldt			

						
Justeringsperson - Tobias Lundkvist
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