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Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
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Mötesformalia för A-sektionens sektionsmöten 

Denna sammanfattning av några mötestekniska begrepp som ofta används på A-sektionens sektionsmöten är 

tänkt som en hjälp för att du bättre ska förstå vad som händer på mötet och varför. Mötesförfarandet gås även 

igenom i början av mötet. Skulle något trots detta vara oklart, så kan man begära en närmare förklaring genom 

en ordningsfråga. Dessa regler ska följas för att mötet ska bli så effektivt och trevligt som möjligt. 

Acklamation 

Det vanligaste sättet att ta ett beslut. Mötesordföranden frågar först vilka som till exempel vill 

bifalla en motion, och de som vill det svarar då ja. Därefter frågas vilka som vill avslå 

densamma, varefter de som vill det svarar ja. Du ska alltså aldrig svara nej. Om resultatet blir 

osäkert kan man gå vidare till votering. 

Adjungera 
Att ge en person som inte är medlem i A-sektionen närvaro- yrkande- och yttranderätt. Personen 

får däremot ingen rösträtt. 

Ajournera 
Att skjuta upp mötet till ett senare tillfälle, till exempel för att ta matpaus. 

A- och B-talarlista

Används ibland på sektionsmöten för att alla som vill ska få komma till tals. Första gången du 

yttrar dig i en fråga hamnar du på A-talarlistan, och får då säga din mening efter de som är före 

dig på listan. Andra gången hamnar du på B-talarlistan, och får då vänta tills alla på A-talarlistan 

och de som är före dig på B-talarlistan har sagt sitt. Även personer som räckt upp handen senare 

än dig och blivit uppskrivna på A-talarlistan hamnar alltså före dig. 

Avslag 

Att inte godkänna ett förslag. 

Bifall 

Att godkänna ett förslag. 

Bordläggning 

Att skjuta upp frågan till ett senare möte. 

Justering av protokoll 

Innan protokollet är giltigt läses det igenom av justerarna, som ,om allt är rätt och riktigt, skriver 

under detta. En punkt kan även, om den är viktig, justeras direkt på mötet. Justeringen tas då 

som ett vanligt beslut efter att den exakta lydelsen lästs upp. 

Justering av röstlängd 

I början av mötet ska röstlängden justeras. Det går till så att du tar med dig legitimation fram till 

justerarna, som prickar av dig från den lista där samtliga sektionens medlemmar finns 

uppskrivna. 

Jäv 
Då någon är personligt berörd av ett beslut. Ska man besluta om något som kan ge privat vinning 

till vissa personer bör inte de personerna vara med och rösta. 

Motion 

Ett förslag från en eller flera sektionsmedlemmar som skickas in skriftligt i förväg och ska tas 

upp på mötet. Mer information om hur detta går till finns på hemsidan (asektionen.se). 



 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 

Ordningsfråga 

En fråga som bryter talarlistan. Används sparsamt och endast om du vill ha ett beslut om paus, 

tidsbegränsning av anförande, streck i debatten, eller om något i mötets förfarande är oklart. 

Proposition 
Ett förslag från styrelsen. 

Replik  

Om någon ställer en direkt fråga till dig eller angriper dig personligen kan mötesordföranden 

besluta om att du får en replik. Denna bryter då talarlistan. 

Reservation  

Anmäls skriftligen med motivering till mötessekreteraren om du inte vill vara juridiskt ansvarig 

för ett beslut. En reservation är ett mycket starkt avståndstagande, och ska inte används bara för 

att du inte fått som du vill. 

Sakupplysning 

Används om någon säger något direkt felaktigt, eller då du har information som är viktig för 

debatten, till exempel om någon undrar något. Även sakupplysningar används sparsamt och ska 

inte missbrukas för att du inte hört din egen röst på länge. 

Streck i debatten 
Begärs om du tycker att argumenten börjar ta slut och debatten går i cirklar, eller om en fråga 

har diskuterats länge nog. Mötet beslutar om streck i debatten. Om det blir bifall får alla som har 

något ytterligare att tillföra skriva upp sig på talarlistan. Därefter fortsätter debatten tills alla som 

då skrev upp sig fått säga sitt, men utan att någon ny får skriva upp sig i efterhand. 

Votering 
Om röstsiffrorna verkar jämna efter en acklamation kan votering begäras. Votering innebär att 

man istället för att som vid acklamation svara ”ja” räcker upp handen, och rösträknarna räknar 

ihop rösterna. Vid exempelvis personval används sluten votering. Då skriver du namnet på den 

kandidat du röstar på på en lapp, som du ger till justerarna efter att ha blivit avprickad från 

röstlängden. 

Yrkande 
Ett förslag till beslut. Yrkanden lämnas ibland med fördel skriftligen till mötessekreteraren. 

Sektionsmötena är A-sektionens högsta beslutande organ. Här fattas de viktigaste besluten om sektionens arbete 

och framtid. Här väljs även funktionärer. Om man känner att man måste lämna mötet tidigare 

är det viktigt att skriva upp sig på justeringslistan. 
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A-sektionens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 

Tove Hellerström, Sektionsordförande 2017 
 

STYRELSEN 
Styrelsens arbete gick bra under 2017. I början lade Presidiet stort fokus på att styrelsen skulle 
ha en god stämning och att alla skulle känna sig hörda på mötena. I början av terminen skrev 
vi ihop ett dokument med riktlinjer för hur vi arbetar inom styrelsen, dokumentet rörde bland 
annat när och hur vi håller i styrelsemöten, hur vi hanterar våra kommunikationskanaler och 
informationsspridning samt hantering av våra sektionslokaler. Vi höll även i visionsmöten och 
diskussionsmöten under terminen för att försöka samla styrelsen och utskottens lång- och 
kortsiktiga mål. 
 
Terminsmötena gick bra, det var oerhört roligt att vi kunde fyllnadsvälja en ordförande för 
valberedningen inför vårterminsmötet vilket underlättade för styrelsen i förberedandet. Vi 
testade även att hålla vårterminsmötet på IKDC. Tyvärr var deltagarantalet inte jättestort. 
Styrelsen kunde dock lägga fram några propositioner som mynnat ut ur våra 
diskussionsmöten. Inför vårterminsmötet stod även delar av styrelsen i Mässen respektive 
Kilen under en lunch för att marknadsföra mötet i stort samt de poster som kunde sökas, vilket 
vi tyckte gick väldigt bra. 
 
Höstterminsmötet gick också bra även om vi hade väldigt svårt att hitta kandidater till alla 
poster. Alla fyra presidieposter stod tomma inför mötet vilket påförde mycket stress på 
Presidiet och mycket tid av mitten på höstterminen gick åt att hitta ersättare till 2018, vilket 
var lite tråkigt då den tiden annars kunde lagts mer helhjärtat på styrelsearbete och 
sektionsaktiviteter. Även inför höstterminsmötet stod delar av styrelsen i Mässen och Kilen 
och även denna gång anser vi att det hjälpte att belysa mötet, och behovet att tillsätta ett 
presidium, för våra medlemmar. Själva mötet gick bra även om det blev långt, och 
ventilationen i hörsalen var bristfällig. På mötet tillsattes till slut alla poster, tack vare många 
kandidaturer på mötet, vilket var väldigt roligt! 
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På vårterminen besökte SRA-ordförande Chalmers och inledde ett samarbete med studieråden 
från arkitektsektionerna på KTH och Chalmers och med hjälp från ett par medlemmar på A-
sektionen kunde vi bjuda in dem, och studenter från Aalto-universitetet i Finland, till 
Vårfårfiolsgasquen. Förhoppningsvis är detta samarbete något som kan fortsätta på A-
sektionen. 
 
Under året har även A-sektionen hemsida helt designats om, och i samband med detta 
bestämde sig styrelsen för att ändra sina mailadresser till @asektionen.se istället för @tlth.se. 
Dels för att Teknologkårens system kraschat flera gånger under året vilket gjort att det inte 
gått att skicka mail till styrelsen, men också för att vi ansåg att vi ville utnyttja domänen vi 
äger. 
 
Som del av Vice Ordförandes åligganden är att hålla kontakt med sektionens alumner, som ett 
första steg för att försöka knyta lite mer kontakt med dessa startade Vice en LinkedIn-sida för 
A-sektionen så att man lättare kan hitta andra medlemmar.  
 
Något som varit ett problem för föregående styrelser har varit de skrymmande mässväggarna 
NärU byggde 2015. Under 2017 pratade vi om detta i styrelsen och NärU bestämde sig för att 
bygga om väggarna, så de både blev lättare och mindre, och tar nu mycket mindre plats i 
förrådet. 
 
Styrelsen var med på några event under nollningen och köpte in styrelsetröjor precis som 
förra året för att visa nollorna vilka vi var. Dock kunde kommunikationen med Phøset skötts 
bättre under våren för att förenkla vissa delar av nollningen. Nollningen borde diskuterats 
tidigare och mer ingående i styrelsen, speciellt med dem som tillsattes på vårterminsmötet för 
att se vilket intresse som fanns bland individuella utskott att synas mer och för att underlätta 
för Phøset, så de kunde ta mer hjälp av styrelsen i planeringen. Vi höll i en utskottssafari som 
var väldigt lyckad och valde in många nya funktionärer på hösten. 
 
Vi höll i två AFF:er. Dock fick vi hålla den på våren på skolan, då Lomma var uppbokat alla 
dagar som vi kunde, man kan aldrig vara ute i för god tid. På hösten bestämde vi att lägga de 
pengarna vi ”sparade” på lokalhyra på våren till att catera mat, och höstens AFF blev riktigt 
lyckad. Även här hade vi dock kunnat välja datum tidigare då funktionärsfesten hölls på en 
söndag vilket kanske påverkade deltagarantalet. 
 
Under året har ansträngningar gjorts från hela styrelsen att all information ska vara tillgänglig 
på engelska, och till höstterminsmötet gjordes en engelsk sammanfattning av 
möteshandlingarna. Precis innan årsskiftet översattes även sektionens styrdokument till 
engelska i enlighet med policyn om internationalisering.   
  

EKONOMI 
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Under hela året har iZettle använts i stort sett vid alla event då någon form av försäljning 
skett. Detta har gjort att sektionen har blivit mer digital, att kontanthanteringen varit nästan 
obefintlig och att kassan mestadels har samlat damm. Att kontantkassan användes så lite var 
något av ett aktivt beslut efter att den orsakade stora problem vid bokföringen under våren. De 
fördelarna som kassan har (inga extra kostnader, enkelt för utländska studenter, skapar 
fler/snabbare betalmöjligheter vid exempelvis barer) bör vägas mot nackdelarna (större risk 
för svinn, extra arbete för de som håller i försäljningen och kassören) under 2018. 
  
Användandet av Fortnox har underlättat stora delar av det arbete som kassören driver. Nytt för 
i år var att all utgående fakturering sköttes genom programmet, något som gjorde det enkelt 
att ha en överblick över fakturorna, samt förenklade bokföringen då dessa bokfördes 
någorlunda automatiskt. Kontoplanen skulle behöva uppdateras, då den är något inkonsekvent 
gällande namnen på sina konton och innehåller flera konton som tillhör gamla budgetposter 
som antingen bytt namn eller tagits bort. 
  
Uppstarten av den nya ekonomiska arbetsgruppen som skulle sitta tillsammans, för att avlasta 
kassören, har tyvärr inte gått så bra. Gruppen satt endast tillsammans vid något enstaka 
tillfälle och kassören har istället träffat respektive utskotts ekonomiskt ansvariga enskilt. 
Sexkassören har varit den som skött bokföringen för Sexmästeriet, vilket har varit positivt för 
sektionens kassör – både i form av minskad arbetsbelastning och ur ett socialt perspektiv. 
Phøset och Näringslivsutskottet har ännu inte skött sin egen bokföring, vilket är något som 
borde uppmuntras till 2018. 
  
Att ekonomiskt ansvariga utsågs inom varje utskott gjorde att det alltid var tydligt för 
kassören vem som skulle kontaktas ifall något inte stämde. Tanken med dessa var också att 
alla utskott själva skulle ha koll på sin egen ekonomi – oberoende av hur långt kassören 
kommit i bokföringen. Kvittomallarna och införandet av budgetmallar i Google-drive skapade 
viss förvirring under året. Ett möte med alla ekonomiskt ansvariga i början av varje termin 
skulle rekommenderas. 
  
Viss osäkerhet kring ekonomin uppstod vid flera tillfällen under 2017. Detta berodde dels på 
problem med fakturor, då vi tog emot och betalade flera obetalade fakturor från tidigare år, 
men också att vi förväntade oss larmavgifter som aldrig dök upp. 
  
Överlag har sektionen gått mycket plus under 2017, märkbart mer än budgeterat. Sexmästeriet 
har haft betydligt fler event och högre vinster än förväntat, även Phøset gick bra i och med att 
de drog in mer sponspengar än budgeterat. Flera av de mindre utskotten har inte varit särskilt 
aktiva under året, vilket har gjort att deras utgifter inte alls nått upp till vad som varit 
budgeterat. Dessa i kombination gjorde att betydligt mer än planerat fördes över till 
sektionens fonder vid årsskiftet. 
  
Något som borde få mer fokus under kommande år är att det är lika ”illa” att spendera för lite 
pengar som för mycket pengar. Budgeten utgör ett löfte till våra medlemmar, att vi ska 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
A-sektionen verksamhetsåret 2017 

 
investera i dem och deras studietid. Ofta läggs fokus på de utskott med stor budget för det är 
viktigt att de inte går back, och de mindre utskotten glöms bort och deras pengar används inte. 
  
Vi har under försökt återinvestera pengar i våra medlemmar, och överskridit på budgetposter 
som kan gynna sektionen länge. Till exempel lade vi mycket pengar på att köpa in ett 
ljudsystem, som användes flitigt hela året, inte minst under nollningen. Detta tycker vi är en 
bra långsiktig investering. 
  

CEREMU 
2017 har varit ett år då Ceremoniutskottet gått från att vara lovande till att explodera i 
populäritet. Arbetet med att återetablera utskottet fortlöpte under våren. Exempelvis 
genomfördes ett flertal workshops för nyproduktion av tygmärken, utveckling att A-
sektionens vett- och ettikettregler i form av filmklipp samt att komma ikapp med 
medaljsystemet. Vi arbetade även för god sammanhållning och planerade inför både Phøset 
och CeremUs mest intensiva tid: nollningen. 
  
Under nollningen var vi en stor arbetsstyrka som jobbade med försäljning av tygmärken och 
sångböcker. De nya märkena gick väl hem både inom A och andra sektioner. Även filmerna 
om dress codes var väl mottagna bland A-sektionens nya medlemmar. Utskottssafarin visade 
högt intresse för utskottet och funktionärsantalet gick under hösten från cirka 15 till som mest 
27 stycken. Arbetet efter nollningen har främst varit grundläggande arbete för den nya 
sångboken vilket avslutades med ett trevligt tack. Förhoppningsvis väntar ett lika lyckat 2018! 
  
PHØSET 
Phøset fixade under höstterminens första veckor en lyckad nollning. Utskottet lyckades under 
våren få in mer pengar från sponsorer än budgeterat vilket resulterade i att den ekonomiska 
delen flöt på väldigt bra. Den ekonomiska friheten utskottet fick gjorde att de kunde spendera 
mer pengar på eventen och uppdrag under nollningen samt bjuda på mat vid fler tillfällen. Det 
investerades också i sådant som kan återanvändas i senare. Phøset upplevde inga problem i att 
få sponsorer trots Arkipelagos framväxt. Phøset 2017 hade även ett huvudsamarbete med 
White Arkitekter som gav 20 000 SEK vilket var 5000 SEK mer än året innan och gjorde en 
stor skillnad i budgeten. Ett av målen som Phøset tillsammans med Världsmästaren hade var 
att skapa en bättre nollning för de internationella studenterna som tidigare års Phøs haft svårt 
att integrera i nollningen. På grund av att det omfattade såpass många studenter fann Phøset 
det svårt att behandla dem alla likvärdigt under nollningen. Med hjälp av före detta 
Världsmästaren lyckades Phøset ändå få ihop en liten phaddergrupp för internationella 
masternollor ledd av Världsmästaren och några internationella studenter som läste sin master. 
Förhoppningsvis kommer masterstudenterna som var nollor 2017 vilja vara masterphaddrar 
2018 vilket kan leda till en större phaddergrupp och möjlighet för fler platser till de 
internationella nollorna. 
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SRA 
Året började med att SRA fortsatte att jobba med problematiken som varit i ateljé Y och Q 
under föregående termin. Institutionen såg allvarligt på situationen och det blev kallat till ett 
möte där studenter skulle få information och ställa eventuella frågor. Då detta möte och 
situationen i sig var utmanande och svår att hantera för alla i SRA kom man tillsammans med 
programledningen fram till att det bör skaffas en rutin för hur ärenden ska hanteras och 
eskaleras. Detta arbetas fram och vi i SRA ser positivt på detta verktyg som kommer hjälpa 
oss att vägleda studenter så att eventuella problem kan lösas på bästa sätt i framtiden. 
  
Kåren har under våren haft en träff med de andra arkitektskolornas kårer för att diskutera de 
problem som finns på skolan. SRA skickade med de tankar som vi har i frågan och hoppas att 
detta ska leda till något positivt. 
  
Samtal med delar av programledningen angående de svar vi fått i enkäten ”Hur mår 
arkitektstudenten?” vilket känns positivt för både lärare och studenter. Vi kom överens om att 
lärare inte ska uppmuntra till kvälls- och helgarbete och därmed inte lägga inlämningar som 
uppmuntrar till detta. Denna information ska ha gå ut tidigare till lärarna med förhoppningen 
att påminnelsen ska leda till att det blir förändring på punkten. Resultatet av detta ska följas 
upp under nästkommande enkät. 
  
Ett samarbete med studieråd på Chalmers och KTH startade under våren. Representanter från 
dessa ses på Chalmers för att diskutera vad vi arbetar för och mot på skolorna. Det ledde till 
intressanta diskussioner och lärdomar. 
  
SRA gjorde innan sommaren en eskalering till programledning angående en situation med en 
amanuens. Detta ledde till samtal med berörda parter och ledningen kommer att ha koll på 
ärendet under hösten. 
  
Höstterminen började dåligt för SRA då vi hade svårt att få nya medlemmar till utskottet. 
Genom att gå ut och begära att varje ateljé ska ha två representanter samt kontakt med en 
masterstudent lyckas vi värva en flertal nya medlemmar. Studiekvällen under nollningen blev 
inte lika bra som önskat. Väldigt få kom och vi kunde inte upprepa förra årets framgångsrika 
kväll. För att det ska fungera bättre krävs mer engagemang för att locka folk att komma och 
att det läggs på en tid där många vill stanna på skolan och inte en dag när schemat för de 
flesta hade tagit slut ett par timmar innan. 
  
En lussekväll anordnades tillsammans med kåren. Tomas Tägil och Emma Nilsson bjöds in 
för att prata om kritik. De som kom på fikat verkar tycka att det var intressant och kvällen 
känns uppskattad. 
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”Hur mår arkitektstudenten?” skickades ut på nytt. Med hjälp av LTH skrev vi om den för att 
göra den bättre. Ca 150 personer svarade vilket är lika bra som året innan. Resultatet kommer 
att presenteras under vt18. 
  

SRID 
Vårterminen 2017 handlade mycket om oklarheterna kring IKEA-stiftelsens donationer till 
Industridesignprogrammet. Studierådets funktion som kvalitetssäkrande organ komprimerades 
inte men programledningsmöten handlade lite om eventuella ändringar i existerande kurser 
och mycket om eventuella scenariers för hur utbildningen kunde komma att bli om stiftelsens 
donationer uteblev. Vi i studierådet gjorde vårt bästa att låta programledningen reda ut vårt 
vid tillfället största problem i lugn och ro som ju då var programmets existens i nuvarande 
form. 
 
Under terminen var det planerat att en utställning skulle hållas i samband med Master och 
Bachelorpresentationerna men under terminen blev det uppenbart att den höga 
arbetsbelastningen på utbildningen inte tillåter att studenter lägger ner tiden det krävs att 
varken arrangera en utställning eller ställa ut egna alster. Detta gäller speciellt i slutet av 
terminen då belastningen inte bara på studenter utan hela institutionen är väldigt hög. 
Annars genomförde studierådet sina möten och en del problem från föregående termin reddes 
ut på ett för studenternas tillfredsställande sätt redan då. Problemen under vårterminen var 
därför färre och studierådets stora problem små. 
  
Studierådet för industridesign fick många nya medlemmar HT17, med representanter från alla 
årskullar i bachelorprogrammet samt mastern. Ett internationellt perspektiv på utbildningen 
gavs från internationella elever. Ett återkommande tema under möten har återigen varit 
bristande tillgänglighet i verkstäderna, och en utförlig plan har utvecklats av studierådet som 
förslag på en lösning. Denna har presenterats för programledningen och mottagits positivt. 
Vidare utveckling har dock försvårats på grund av byråkratiska processer inom LTH. Nya 
delar köptes in till Makerbot-skrivaren och Delta-skrivaren. Båda 3D-skrivare har reparerats 
och är i brukbart skick. Lussefika hölls i Kilen i slutet av terminen och det bjöds på bullar, 
kaffe och glögg. 
  

JÄMLIKA 
På våren fortsatte JämlikAs arbete med att bygga upp gruppen och hitta rutiner och arbetssätt. 
I april hölls en mycket lyckad och uppskattad lunchföreläsning med Albena Yaneva.  
 
Under hösten stod tyvärr JämlikAs verksamhet nästintill stilla. Dels på grund av att alla 
medlemmar i gruppen försvunnit antingen på utbyte eller uppehåll och det var tungt att 
försöka återstarta gruppen, men också dels på Jämlikhetsombudet personliga omständigheter. 
Förhoppningsvis kan arbetet komma igång igen på vårterminen! 
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VÄLRDSMÄSTERIET 
Världsmästeriet började året med att anordna en mingelkväll för A-sektionens både nya och 
gamla utbytesstudenter. Tanken var att från första början skapa en sammansvetsad stämning 
mellan utbytesstudenterna och funktionärerna. Eventet var mycket lyckat och vi fick en god 
start på terminen och inför följande event som skulle ta plats i Bollhuset, där vi skulle spela 
bowling. Eventet marknadsfördes med hjälp av fika i A-huset och flyers som vi delade ut 
under veckan. En mycket framgångsrik strategi som resulterade i ett högt antal deltagare. 
Strax därefter var det dags för påsk och Världsmästeriet ordnade “egg hunting” där varje 
deltagare fick leta efter gömda och färgglada tandstickor som sedan kunde bytas ut mot godis 
och påskägg. Efter påsk var det dags för den traditionella midsommarfesten som i år hölls 
utomhus, i parken mellan IKDC och A-huset. Världsmästeriet bjöd på middag och eventet 
avslutades med dans runt midsommarstången. 
 
Efter sommarlovet var det dags för att jobba mot två viktiga mål; lyckas värva fler 
funktionärer och upprätthålla den goda stämningen bland utbytesstudenterna. Efter att ha 
värvat rekordmånga funktionärer så var det dags för höstens första evenemang, den väldigt 
omtyckta “cinnamon bun day” med kanelbullebak. De nya funktionärerna tog stort initiativ 
och alla var väldigt engagerade. Som uppföljare hade vi Dumpling-event där de som hade 
kunskaper i att göra dumplings fick hålla i eventet. Flera av dessa var inte funktionärer vilket 
resulterade i en väldigt avslappnad stämning. Detta var ett av de mest populära eventen under 
2017. Som höstterminens sista event beslöt vi oss för att upprätthålla traditionen med 
julmiddag. 
  

NÄRU 
Under våren fortsatte vi med Alumni Talks. Arkipelago 2017 med temat trä hade vi fler 
besökande arkitektkontor än någonsin. Ett danskt kontor ställde ut på mässan för första 
gången i Lund. Vi fick mycket positiv feedback av utställarna efter Mässan. NärU gjorde ett 
toppen arbete och de nya väggarna gjorde succé. Terminen avslutades med funktionärstack! 
  
Under hösten bedrev NärU fortsatt arbete för att representera Industridesign i större 
utsträckning. Under hösten anordnades en temakväll tillsammans med Världsmästeriet och 
Sexmästeriet för att inspirera och informera A-sektionens medlemmar om både utlandsstudier 
och utlandspraktik. Evenemanget var mycket uppskattat av såväl besökande studenter och 
jobbare samt de inbjudna talarna. Flertalet påtryckte vikten av evenemanget och önskade att 
det skulle vara ett återkommande koncept. 
 
Föredragskonceptet Alumni Talks! fortskred under hösten, om än med ett uppehåll under 
vilket det lades mycket krut på att bjuda in ett företag med anknytning till Industridesign. 
Sydark Konstruera kontaktade utskottet och höll en lunchföreläsning i november. 
 
Under hösten anordnades två studiebesök genom utskottet; ett till White och ett till Wingårdhs 
i Malmö, varav det senare ägde rum kvällstid i form av en ”After Work”. 
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Arkipelago 2018 års förberedande riksmöte hölls i Lund i oktober och utskottet närvarade 
under Arkaddagarna för att ta kontakt med intressanta företag att bjuda in till Arkipelago 
2018. Det var lärorikt för oss att tänka över både mässkoncept och -utformning samt att få en 
möjlighet till direktkontakt med våra företag. 
 
Mentorskapsprogrammet lades ned då kunskap kring konceptet samt engagemang bland 
utskottets medlemmar saknades. 
 
Under hösten har vi haft en vilja att öka gemenskapen inom utskottet samt att arbetet inom 
utskottet ska vara kul och givande. Under hösten har vi arbetat i mindre projektgrupper för att 
varje medlem ska känna av sin egen betydelse. Vi har varit noggranna med att prata om och 
utvärdera varje avslutat event för att etablera en tydlig och fungerande arbetsprocess som vi 
känner oss trygga i. 
 
The devil’s in the details, och vi har försökt arbeta mycket med de små sakerna som gör 
utskottssysslorna lite roligare; mötesfikan har varit mer frekvent än tidigare, vi har hållit ett 
möte utanför skolans lokaler för att få lite miljöombyte samt haft fika i samband med att 
Mässen städas. 
  

AKTU 
Under VT 17 stod arbetet i AktU relativt still och vid vårterminsmötet var det tyvärr ingen 
som kandiderade till AktU-ordförande. 
 
En ny AktU-ordförande fyllnadsvaldes in i början av HT17. Ett engagerat gäng (bestående av 
förra årets vinnare) hade redan dragit igång sångarstriden och det blev stor uppslutning från 
de nya ettorna. Det blev många kreativa möten, mycket engagemang och ett starkt bidrag, 
men tyvärr fick vi inte behålla träskofiolen. 
 
Parallellt med detta påbörjades ett arbete med att göra bidrag till karnevalens idétävlingar. En 
grupp sektionsmedlemmar skapade en karnevalsgrupp och vi lyckades skicka in flera bidrag 
och slutligen vinna två tält, en vagn och tre mellanekipage! Ingen tog på sig ansvaret för ett av 
tälten, men de andra bidragen har nu chefer från A när de lever vidare - utanför AktU - som 
en del av Lundakarnevalen. 
 
Då Sångarstriden och karnevalen tog upp mycket tid så hade inte AktU några veckomöten. 
Ambitionen fanns att få ihop till en liten “styrgrupp”. Denna ambition resulterade i en 
facebook-grupp och något enstaka möte. Men vi lyckades åtminstone hitta en 
idrottsansvarig  som såg till att A-sektionen deltog i TLTHs innebandyturnering. 
 
Överhuvudtaget så har arbetet flutit på bra och engagerade medlemmar har sett till att AktUs 
verksamhet har varit levande även om ordförande har varit något frånvarande. 
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INFU 
InfU fortsatte sin dagliga verksamhet med att producera framför allt print till övriga utskott 
vid förfrågan. A-Bar fick en tydlig ny profil i print med identisk form men med varianter i 
färg och mönster baserat på tema. Tacket uteblev av olika anledningar men framför allt pga. 
stressad ordförande. Den utlovade hemsidan fick till slut sin form och publicerades under 
sommaruppehållet strax innan nollningen drog igång. Överlämningen till ny ordförande 
skedde under sommaruppehållet. 
  
Under höstterminen anslöt sig en mängd nya medlemmar till InfU, de flesta var ettor. 
Utskottet fortsatte sitt arbete med att kommunicera sektionens event via grafisk 
kommunikation med affischering och Facebook som främsta kanaler. Hemsidan har hållits 
uppdaterad och det har tillförts arkiv-dokument som finns att läsa för alla på sektionen. Även 
en uppdatering av styrelsemedlemmar-sidan. 
  
Det har varit väldigt många engagerade medlemmar som gjort affischer och visat stort intresse 
för nya idéer och grafiska uttryck och tagit initiativ. Merparten av de nya medlemmarna anslöt 
för att få möjligheten att lära sig mer om grafisk form, därför beslöt sig InfU för att införa en 
Photoshop/Illustrator genomgångskväll där en erfaren student skulle visa grundläggande tips 
och funktioner för att kunna göra exempelvis en snygg affisch. Detta beslöt vi att ha nästa 
termin istället då tiden blev rätt knapp. 
  
InfU har även haft ett tack-evenemang som ägde rum hemma hos ordföranden. I detta ingick 
middag, julbak och julmys. Detta blev väldigt lyckat och bidrog med en ännu större 
sammanhållning inom utskottet. Detta hoppas InfU ska återkomma under vårterminen. 
  
SEXMÄSTERIET 
Under större delen av vårterminen hölls tre barer, en pub med LSE och Vårfårfiolsgasquen. 
Terminen gick överlag bra, och utskottet med vinst. Inför Vårfårfiolsgasquen var det lite kaos 
och ekonomin och upplägget överlag var inte så välplanerat som de hade behövt vara. Precis 
innan sommaren entledigades tyvärr sexmästaren. Som tur var kunde styrelsen snabbt 
fyllnadsvälja en kandidat och sexmästeriets arbete påverkades inte märkbart innan 
sommarlovet.  
                    
Sektionens nya sexmästare tog över i slutet av våren och under höstterminen hölls nollningen. 
Vi har få jobbare i sexet och det var väldigt få som ville hjälpa till under evenemang så under 
många event blev det väldigt påfrestande för oss som jobbade. Överlag gick nollningen dock 
rätt bra men vi gick med för mycket vinst och det berodde mycket på okunskap beträffande 
biljettpriser i början av nollningen. 
                    
Efter nollningen hölls en A-Bar tillsammans med Världsmästeriet och NärU. Under baren 
hade vi före detta utbytesstudenter som varit i olika delar av världen på besök och de pratade 
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om sina upplevelser inför våra ansökningar. I och med att många av oss tyckte att nollningen 
blev väldigt mycket så bestämde vi oss för att enbart hålla i den A-Baren med utbytesinfo och 
en slasque med IKEA-tema i december. 
  

SAMMANFATTNING 
Överlag är styrelsen nöjd med sin insats under 2017. Kommunikationen kan alltid förbättras för att 
underlätta informationsspridning till och från styrelsen, och något som vi anser att sektionen behöver 
jobba mer med är kontakten till sina medlemmar. Styrelsen och utskotten kan försöka synas mer. Dels 
under nollningen, men lika viktigt tror vi att det är att integrera sektionen och dess verksamhet i alla 
A-studenters vardag, så alla har koll på vilka vi är och vad vi gör. Förhoppningsvis fortsätter även 
arbetet med kontakter utanför Lund med andra A-sektioner. 
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Styrelseledamöter i A-sektionens styrelse 2017 

VÅRTERMINEN 
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Vice Ordförande   Emma Radler 

Kassör    Calle Sandberg 

Sekreterare    Matilda Gustafsson  

NärU-Ordförande   Olga Fürst Värild 

InfU-ordförande   Niclas Ekwall 

AktU-ordförande   Magnus Gabrielsson 

Sexmästare    Rebecca Halazs Rosenberg 

Øverphøs    Natalia Lauritzen Sladic 

SRA-ordförande   Astrid Skånbeck 

SRID-ordförande   Martin Paulsson 

Världsmästare    Isac Lindberg 

 
HÖSTTERMINEN 

Ordförande    Tove Hellerström 

Vice Ordförande   Emma Radler 

Kassör    Calle Sandberg 

Sekreterare    Matilda Gustafsson  

NärU-Ordförande   Lisa Wennstam 

InfU-ordförande   Nina Cherrug 

AktU-ordförande   Oskar Nygren 

Sexmästare    Karoline Müller 

Øverphøs    Natalia Lauritzen Sladic 

SRA-ordförande   Astrid Skånbeck 

SRID-ordförande   Linus Brorsson 

Världsmästare    Isac Lindberg 
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Annual financial report 2017 Bokslut 2017 Intäkter/Revenue Utgifter/Expenditure Budget Resultat/Result Skillnad/Difference

1 The A-guild Board 1 Sektionsstyrelsen 18,490 122,967 -62,600 -104,477 -41,877

2 The Recreation Committee 2 Aktivitetsutskottet 2,280 4,781 -8,400 -2,501 5,899

3 The corporate Relations Committee 3 Näringslivsutskottet 161,600 79,481 90,000 82,119 -7,881

4 The Ceremony Committee 4 Ceremoniutskottet 18,745 23,686 -9,000 -4,941 4,059

5 The Public Relations Committee 5 Informationsutskottet 0 6,137 -8,400 -6,137 2,263

6 The Phøs 6 Phøset 131,241 126,618 -1,000 4,624 5,624

7 The Festivities Committee 7 Sexmästeriet 207,852 155,886 31,000 51,967 20,967

8 The Student Council for Architecture 8 Studierådet för A 6,000 3,853 -2,900 2,147 5,047

9  The Student Council for Industrial Design 9 Studierådet för ID 4,000 6,301 -7,500 -2,301 5,199

10 The World Masters 10 Världsmästeriet 0 11,358 -10,800 -11,358 -558

11 The Nomination Committee 11 Valberedningen 0 1,006 -1,400 -1,006 394

12 The Equality Group 12 Jämlikhetsgruppen 0 1,360 -8,900 -1,360 7,540

Totalt 550,208 543,434 100 6,774 6,674



Resultat VT17 Budgeterad Resultat 2016 Resultat 2017

1 Sektionsstyrelsen -62,600 -11,356 -104,477

2 Aktivitetsutskottet -8,400 -3,901 -2,501

3 Näringslivsutskottet 90,000 34,054 82,119

4 Ceremoniutskottet -9,000 -8,031 -4,941

5 Informationsutskottet -8,400 -3,414 -6,137

6 Phøset -1,000 3,835 4,624

7 Sexmästeriet 31,000 7,266 51,967

8 Studierådet för A -2,900 -206 2,147

9 Studierådet för ID -7,500 -4,080 -2,301

10 Världsmästeriet -10,800 -9,277 -11,358

11 Valberedningen -1,400 0 -1,006

12 Jämlikhetsgruppen -8,900 0 -1,360

Resultat 100 4,890 6,774



1 Sektionsstyrelsen
Intäkter Budgeterad Faktisk

Medlemsavgift från TLTH 35,000 16,290

Uthyrning av ljudssystem 1,500 2,200

Uthyrning av scenelement 1,000 0

Totalt 37,500 18,490

Utgifter Budgeterad Faktisk

Administration 1,500 1,026

Reserv 4,000 5,000

Inköp 15,000 15,487

Representation 2,000 604

Bankavgifter 1,300 933

Kortavgifter iZettle 4,200 4,053

Transport 1,000 573

Kläder 3,600 3,340

Terminsmöte 10,000 9,617

Funktionärstack 12,000 13,706

Lokaler 4,000 2,620

Ljudsystem 2,000 7,647

Fondering 30,000 50,000

Glädje 3,000 2,105

Tack 6,000 5,842

Övrigt 500 415

Totalt 100,100 122,967

Resultat -62,600 -104,477



2 Aktivitetsutskottet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Arrangemang 4,000 500

Tandem 9,000 1,780

Totalt 13,000 2,280

Utgifter Budgeterad Faktisk

Sångarstriden 4,000 2,364

Arrangemang 4,000 0

Uncasual 900 0

Tandem 9,000 1,760

Glädje 1,000 612

Tack 2,000 0

Övrigt 500 45

Totalt 21,400 4,781

Resultat -8,400 -2,501



3 Näringslivsutskottet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Annons 2,000 0

Arkiepalgo 155,000 159,100

Lunchföredrag 5,000 2,500

Totalt 162,000 161,600

Utgifter Budgeterad Faktisk

Arkipelago 37,000 44,742

Resor 6,000 1,465

Lunchföredrag 5,500 5,568

Mentorskap 5,000 1,980

Studiebesök 6,000 0

Administration 1,000 88

Alumni Talks 3,500 705

Glädje 3,000 2,361

Tack 4,500 4,233

Övrigt 500 18,340

Totalt 72,000 79,481

Resultat 90,000 82,119



4 Ceremoniutskottet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Sångböcker 7,000 5,800

Ordensband 100 0

Märken 6,000 12,945

Event 3,000 0

Övrig försäljning 10,000 0

Totalt 26,100 18,745

Utgifter Budgeterad Faktisk

Ryggmärken 3,000 0

Tygmärken 5,500 12,151

Sångböcker 10,000 0

Diplom 100 0

Event 3,000 1,404

Övrig försäljning 9,000 6,050

Glädje 1,400 1,033

Tack 2,600 3,014

Övrigt 500 34

Totalt 35,100 23,686

Resultat -9,000 -4,941



5 Informationsutskottet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Totalt 0 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Marknadsföring 2,000 2,803

Hemsida 400 905

Glädje 1,500 0

Tack 4,000 2,428

Övrigt 500 0

Totalt 8,400 6,137

Resultat -8,400 -6,137



6 Phøset
Intäkter Budgeterad Faktisk

Företagsspons 16,500 41,390

Lunchföredrag 22,500 37,500

Mat vecka noll 3,000 0

Sponsring SVL 10,500 6,000

Studiecirklar 10,000 0

Nollningsmärken 3,000 9,311

Phadderkickoff 2,500 3,360

Biljetter TLTH-evenemang 35,000 33,680

Totalt 103,000 131,241

Utgifter Budgeterad Faktisk

Lunchföredrag 7,500 13,473

Nollningsmärken 3,000 10,106

Nolleguiden 4,500 5,660

T-shirts 5,000 12,000

Phøsbiljetter 1,000 0

Biljetter TLTH-evenemang 35,000 31,280

Mat vecka noll 1,500 0

Arrangemang 6,000 16,532

Vindsurfing 9,000 7,277

Transport 1,500 1,752

Kläder 12,000 15,492

Lunch dag ett 4,500 2,768

Reserv 1,500 524  

Phadderkickoff TLTH 1,500 279

Phadderkickoff 3,500 1,500

Glädje 3,000 645

Tack 500 0

Oväntade utgifter 3,000 3,061

Övrigt 500 4,269



Totalt 104,000 126,618

Resultat -1,000 4,624



7 Sexmästeriet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Bar 55,000 36,437

Arkipelago 19,000 16,620

Vårfårfiolsqasque 30,000 16,245

Nollning 50,000 100,915

Nollegasque 30,000 37,635

Totalt 184,000 207,852

Utgifter Budgeterad Faktisk

Bar 38,000 28,855

Arkipelago 14,000 11,289

Vårfårfiol 15,000 14,245

Nollning 45,000 75,200

Nolleqasque 20,000 17,050

Transport 1,500 1,407

Inköp 8,000 3,843

Kläder 3,000 286

Glädje 3,000 1,451

Tack 4,500 350

Övrigt 1,000 1,909

Totalt 153,000 155,886

Resultat 31,000 51,967



8 Studierådet för A
Intäkter Budgeterad Faktisk

CEQ 4,000 6,000

Totalt 4,000 6,000

Utgifter Budgeterad Faktisk

Arrangemang 3,000 1,740

Administration 500 65

Glädje 1,500 566

Tack 1,400 1,481

Övrigt 500 0

Totalt 6,900 3,853

Resultat -2,900 2,147



9 Studierådet för ID
Intäkter Budgeterad Faktisk

CEQ 4,000 4,000

Totalt 4,000 4,000

Utgifter Budgeterad Faktisk

Workshop och event 6,000 3,468

Public Relations 2,000 0

Glädje 1,000 913

Tack 2,000 1,850

Övrigt 500 70

Totalt 11,500 6,301

Resultat -7,500 -2,301



10 Världsmästeriet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Totalt 0 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Arrangemang 8,000 9,082

Glädje 1,000 654

Tack 1,800 1,622

Totalt 10,800 11,358

Resultat -10,800 -11,358



11 Valberedningen
Intäkter Budgeterad Faktisk

Totalt 0 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Intervju 500 109

Glädje 300 297

Tack 600 600

Totalt 1,400 1,006

Resultat -1,400 -1,006



12 Jämlikhetsgruppen
Intäkter Budgeterad Faktisk

Projektbidrag 3,000 0

Totalt 3,000 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Projekt 7,000 1,035

Internutbildning 2,000 0

Glädje 1,500 25

Tack 1,400 300

Totalt 11,900 1,360

Resultat -8,900 -1,360



Balansrapport 2017

TILLGÅNGAR Ingående Period Utgående

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar 0 6,975 6,975

Kassa 3,623 729 4,352

Företagskonto 110,942 8,761 119,703

Summa 114,565 9,490 124,055

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Budget Period Utgående

EGET KAPITAL

Jubileumsfond 36,936 25,000 61,936

Arrangemangsfond 11,000 5,000 16,000

Reparationsfond 11,005 10,000 21,005

Investeringsfond 8,693 10,000 18,693

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder -2,613 2,613 0

Summa 65,020 52,613 117,633

Resultat 179,585 62,103 241,688



BUDGET 2017
FÖR SEKTIONEN FÖR
ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN
INOM TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA,
A-SEKTIONEN

A-SEKTIONEN

Organisationsnummer: 802433-7175
Förening grundad: 651111

2018



Budget för A-sektionen 2018
2018 Reviderad

1 Sektionsstyrelsen −59350 −60350
2 Aktivitetsutskottet −17400 −10000
3 Näringslivsutskottet 93500 111000
4 Ceremoniutskottet −16000 −23500
5 Informationsutskottet −8400 −7150
6 Phøset −1000 4500
7 Sexmästeriet 31500 8400
8 Studierådet för A 750 600
9 Studierådet för ID −4100 −4100
10 Världsmästeriet −12800 −12000
11 Valberedningen −1800 −1800
12 Jämlikhetsgruppen −4900 −2400

Resultat 0 3200



Styrelsen

Intäkter 2018 Reviderad

Medlemsavgift från TLTH 35 000 35 000

Uthyrning av ljudssystem 1 500 1 500

Uthyrning av scenelement 1 000 1 000

Totalt 37 500 37 500

Utgifter 2018 Reviderad

Administration 1 500 1 500

Reserv 4 000 5000

Inköp 12 000 12 000

Representation 2 000 2 000

Bankavgifter 1 300 1 300

Kortavgifter iZettle 4 200 4 200

Transport 1 000 1 000

Kläder 3 600 3 600

Terminsmöte 10 000 10 000

Funktionärstack 12 000 15000

Lokaler 0 0

Ljudsystem 0 0

Fondering 34 750 34 750

Glädje 3 000 2000

Tack 3 000 3 000

Oväntade utgifter 4 000 2000
Övrigt 500 500

Totalt 96 850 97 850

Resultat −59 350 −60 350



AktU

Intäkter 2018 Reviderad

Arrangemang 2 000 500

Tandem 0 0

Totalt 4 018 500

Utgifter 2018 Reviderad

Sångarstriden 4 000 3000

Arrangemang 2 000 2 000

Uncasual 900 0

Tandem 0 0

Glädje 1 000 1 000

Tack 2 000 2 000

Karneval 9 000 2000
Övrigt 500 500

Totalt 19 400 10 500

Resultat −15 382 −10 000



NärU

Intäkter 2018 Reviderad

Annons 2 000 2 000

Arkipelago 155 000 155 000

Lunchföredrag 5 000 2500

Totalt 162 000 159 500

Utgifter 2018 Reviderad

Arkipelago 40 000 25000

Resor 500 500

Lunchföredrag 7 000 7 000

Mentorskap 0 0
Riksmöten 2000 2000

Studiebesök 6 000 6 000

Administration 1 000 1 000

Alumni Talks 5 000 0

Glädje 2 500 2 500

Tack 4 000 4 000

Övrigt 500 500

Totalt 68 500 48 500

Resultat 93 500 111 000



CeremU

Intäkter 2018 Reviderad

Sångböcker 7 000 7 000

Ordensband 0 0

Märken 16 500 13000

Event 3 000 0

Övrig försäljning 5 000 0

Totalt 31 500 20 000

Utgifter 2018 Reviderad

Ryggmärken 9 000 9 000

Tygmärken 15 000 13000

Sångböcker 10 000 10 000

Diplom 100 100

Event 3 000 2000

Övrig försäljning 4 000 2000

Glädje 1 800 1 800

Tack 3 600 3 600

Övrigt 500 500

Kläder 500 1500

Totalt 47 500 43 500

Resultat −16 000 −23 500



InfU

Intäkter 2018 Reviderad

Totalt 0 0

Utgifter 2018 Reviderad

Marknadsföring 2 000 3000

Hemsida 400 400

Glädje 1 500 750

Tack 4 000 2500

Övrigt 500 500

Totalt 8 400 7 150

Resultat −8 400 −7 150



Phøset

Intäkter 2018 Reviderad

Företagsspons 25 000 30000

Lunchföredrag 30 000 37500

Mat vecka noll 3 000 0

Sponsring SVL 11 500 6000

Studiecirklar 0 0

Nollningsmärken 5 000 7000

Biljetter TLTH-evenemang 35 000 35 000

Phadderkickoff 2500 3000

Totalt 112 000 118 500

Utgifter 2018 Reviderad

Lunchföredrag 10 000 13500

Nollningsmärken 5 000 7000

Nolleguiden 5 500 5 500

T-shirts 8 000 8 000

Phøsbiljetter 1 000 1 000

Biljetter TLTH-evenemang 35 000 35 000

Arrangemang 8 000 8 000

Vindsurfing 9 000 9 000

Transport 1 500 1 500

Kläder 12 000 12 000

Lunch dag ett 4 500 0

Reserv 1 500 1 500

Phadderkickoff TLTH 1 500 1000

Phadderkickoff 3 500 3 500

Glädje 3 000 3 000

Tack 500 1000

Oväntade utgifter 3 000 3 000

Övrigt 500 500

Totalt 113 000 114 000



Resultat −1 000 4 500



Sexet

Intäkter 2018 Reviderad

Bar 55 000 30000

Arkipelago 19 000 10000

Vårfårfiolsqasque 30 000 20000

Nollning 55 000 75000

Nollegasque 30 000 32000

Totalt 167 500 167 500

Utgifter 2018 Reviderad

Bar 38 000 30000

Arkipelago 14 000 9000

Vårfårfiol 15 000 15 000

Nollning 45 000 65000

Nolleqasque 15 000 17000
Nolletack 6000 6000
Nolleglädje 3000 3000
Administration 500 100

Transport 1 500 1000

Inköp 8 000 4000

Kläder 3 000 3 000

Glädje 3 000 3 000

Tack 4 500 2500

Övrigt 1 000 500

Totalt 157 500 159 100

Resultat 10 000 8 400



SRA

Intäkter 2018 Reviderad

CEQ 6 000 6 000

Totalt 6 000 6 000

Utgifter 2018 Reviderad

Arrangemang 1 500 2000

Administration 250 200

Glädje 1 500 1000

Tack 1 500 2000

Övrig 500 200

Totalt 5 250 5 400

Resultat 750 600



SRID

Intäkter 2018 Reviderad

CEQ 4 000 4 000

Totalt 4 000 4 000

Utgifter 2018 Reviderad

Workshop och event 4 000 4 000

Public Relations 0 0

Glädje 1 200 1 200

Tack 2 400 2 400

Övrig 500 500

Totalt 8 100 8 100

Resultat −4 100 −4 100



Världsmästeriet

Intäkter 2018 Reviderad

CEQ 0 0

Totalt 0 0

Utgifter 2018 Reviderad

Arrangemang 8 000 9000

Glädje 1 600 1000

Tack 3 200 2000

Totalt 12 800 12 000

Resultat −12 800 −12 000



Valberedningen

Intäkter 2018 Reviderad

Totalt 0 0

Utgifter 2018 Reviderad

Intervju 300 300

Glädje 500 500

Tack 1 000 1 000

Totalt 1 800 1 800

Resultat −1 800 −1 800



JämlikA

Intäkter 2018 Reviderad

Projektbidrag 3 000 2000

Totalt 3 000 2 000

Utgifter 2018 Reviderad

Projekt 5 000 2500

Internutbildning 2 000 1000

Glädje 300 300

Tack 600 600

Totalt 7 900 4 400

Resultat −4 900 −2 400



PROPOSITION TILL 

VÅRTERMINSMÖTET 

2018-04-24 

 

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 

 

ENTLEDIGANDE AV JÄMLIKHETSOMBUD 

 

Bakgrund: 

I januari 2018 bad Frida Ryrholm att entledigas från posten som Jämlikhetsombud för den resterande 
mandatperioden (till och med 31 juni 2018) på grund av personliga anledningar. Frida entledigades den 
25 januari 2018 i enlighet med stadgan Kap 11 Sektionsstyrelsen §11 Entledigande vilken säger att en 
styrelseledamot kan entledigas i väntan på terminsmöte genom enhälligt beslut av revisorerna. Således: 
 
Sektionsstyrelsen yrkar 
 
att mötet beslutar att bifalla revisorernas entledigande av Frida Ryrholm som  

Jämlikhetsombud för tiden 25 januari 2018 - 31 juni 2018. 
 
 
 
 

 
Sektionsstyrelsen genom 

 

 

 

 

Henrietta Munter 

Ordförande 2018 

 
 
 
 



PROPOSITION TILL 

VÅRTERMINSMÖTET 

2018-04-24 

 

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 

 

ENTLEDIGANDE AV VICE ORDFÖRANDE TILLIKA CEREMONIUTSKOTTETS 

ORDFÖRANDE 

 

Bakgrund: 

I januari 2018 bad Elin Fritz att entledigas från posten som Vice Ordförande tillika Ceremoniutskottets 
Ordförande för den resterande mandatperioden (till och med 31 december 2018) på grund av personliga 
anledningar. Elin entledigades den 1 februari 2018 i enlighet med stadgan Kap 11 Sektionsstyrelsen §11 
Entledigande vilken säger att en styrelseledamot kan entledigas i väntan på terminsmöte genom enhälligt 
beslut av revisorerna. Således: 
 
Sektionsstyrelsen yrkar 
 
att mötet beslutar att bifalla revisorernas entledigande av Elin Fritz som  

Vice Ordförande tillika Ceremoniutskottets Ordförande för tiden  
1 februari 2018 - 31 december 2018. 
 
 
 
 

 
Sektionsstyrelsen genom 

 

 

 

 

Henrietta Munter 

Ordförande 2018 

 



PROPOSITION TILL 

VÅRTERMINSMÖTET 

2018-04-24 

 

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 

 

ENTLEDIGANDE AV KASSÖR 

 

Bakgrund: 

I mars 2018 bad Henrik Pregler att entledigas från posten som Kassör för den resterande mandatperioden 
(till och med 31 december 2018) på grund av personliga anledningar. Henrik entledigades den 8 mars 
2018 i enlighet med stadgan Kap 11 Sektionsstyrelsen §11 Entledigande vilken säger att en 
styrelseledamot kan entledigas i väntan på terminsmöte genom enhälligt beslut av revisorerna. Således: 
 
Sektionsstyrelsen yrkar 
 
att mötet beslutar att bifalla revisorernas entledigande av Henrik Pregler som  

Kassör för tiden 8 mars 2018 - 31 december 2018. 
 
 
 
 

 
Sektionsstyrelsen genom 

 

 

 

 

Henrietta Munter 

Ordförande 2018 

 



PROPOSITION TILL 

VÅRTERMINSMÖTET 

2018-04-24 

 

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 

 

FYLLNADSVAL AV VICE ORDFÖRANDE TILLIKA CEREMONIUTSKOTTETS 

ORDFÖRANDE 

 

Bakgrund: 

Då Vice Ordförande Elin Fritz entledigades av revisorerna den 1 februari 2018 i enlighet med stadgan 
Kap 11 Sektionsstyrelsen §11 Entledigande återutlystes posten. När en lämplig kandidat hittats förrättade 
sektionsstyrelsen fyllnadsval av Isaac Rescala som Vice Ordförande tillika Ceremoniutskottets 
Ordförande för den resterande mandatperioden (till och med 31 december 2018) i väntan på sektionsmöte. 
Stadgan Kapitel 7 §3 säger att fyllnadsval av styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen men måste 
bifallas av nästkommande sektionsmöte. Således: 
 
Sektionsstyrelsen yrkar 
 
att mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsen fyllnadsval av Isaac Rescala som  

Vice Ordförande för tiden 8 februari 2018 - 31 december 2018. 
 
 
 
 

 
Sektionsstyrelsen genom 

 

 

 

 

Henrietta Munter 

Ordförande 2018 

 



PROPOSITION TILL 

VÅRTERMINSMÖTET 

2018-04-24 

 

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 

 

FYLLNADSVAL AV KASSÖR 

 

Bakgrund: 

Då Kassör Henrik Pregler entledigades av revisorerna den 8 mars 2018 i enlighet med stadgan Kap 11 
Sektionsstyrelsen §11 Entledigande återutlystes posten. När en lämplig kandidat hittats förrättade 
sektionsstyrelsen fyllnadsval av Ludvig Werstam som Kassör för den resterande mandatperioden (till och 
med 31 december 2018) i väntan på sektionsmöte. Stadgan Kapitel 7 §3 säger att fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen men måste bifallas av nästkommande sektionsmöte. Således: 
 
Sektionsstyrelsen yrkar 
 
att mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsen fyllnadsval av Ludvig Werstam som  

Kassör för tiden 15 mars 2018 - 31 december 2018. 
 
 
 
 

 
Sektionsstyrelsen genom 

 

 

 

 

Henrietta Munter 

Ordförande 2018 

 



Motion till A-sektionens vårterminsmöte 2018  
Angående: Nominering till Hedersmedalj 
Motionär: Isaac Rescala, i egenskap av ordförande för CeremU 
 
Björn Sjulgård har under sina år på A-sektionen varit ett föredöme för alla 
sektionsmedlemmar. Han har suttit i styrelsen som ordförande för InfU och AktU. Han har 
varit phadder flertalet gånger, varit medlem i SRA och Sekreterare. Efter sitt utbyte i Finland 
har han knutit viktiga kontakter med Aalto-universitetet i Helsingfors, vilket skapat många 
nya möjligheter för A-sektionen. Som om det inte vore nog är Björn nu även engagerad i att 
pryda A-husets fasad med sektionens logotyp. 
 
Yrkande: Jag föreslår därför sektionsmötet besluta;  

att belöna Björn Sjulgård med A-sektionens hedersmedalj på Nollegasquen 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isaac Rescala 
Ordförande för CeremU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motion till A-sektionens vårterminsmöte 2018  
Angående: Nominering till Hedersmedalj 
Motionär: Isaac Rescala, i egenskap av ordförande för CeremU 
 
Malin Andrea Eriksson har visat ett outtröttligt engagemang och under alla tider verkat för 
A-sektionens bästa. Hon har gått från ett tungt uppdrag till nästa gång på gång: Samtidigt 
som hon var Øverphøs 2015 var hon också med i balgruppen som planerade sektionens 
50-årsjubileum. Efter det gick hon direkt till att vara Vice Ordförande 2016, då startade hon 
åter upp CeremU och påbörjade sektionens alumnnätverk. Senare har hon varit fortsatt aktiv 
i CeremU, medlem i SRID och phadder. Som om det inte vore nog är Malin nu även 
engagerad i att pryda A-husets fasad med sektionens logotyp. Plus att hon har en 
A-tatuering! 
 
 
Yrkande: Jag föreslår därför sektionsmötet besluta;  

att belöna Malin Andrea Eriksson med A-sektionens hedersmedalj på Nollegasquen 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Isaac Rescala 
Ordförande för CeremU 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motion till höstterminsmötet  

2017-10-25  
 
 
 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 
 

 Motionär: Petra Renström

Petra Renström
Valberedningsordförande 2017/18

Bakgrund

  

Angående: Offentligörande av förslag från Valberedningen

Motion till A-sektionens höstterminsmöte 2017

När stadgar och reglemente först skrevs var anslagstavlan en viktig kanal ut till sektionens medlemmar. 
Syftet med att anslå information på anslagstavlan är att skapa transparans genom sektionens verksamhet. 
 Som redan konstaterats i en tidigare motion till VT17 angående offentligörande av protokoll, så är 
det ingen som har reagerat på bristande användning av anslagstavlan. Detta visar på hur anslagstavlan 
har förlorat sin roll som huvudsaklig informationskanal.
 Med tekniken och sociala mediers framfart är det dock allt vanligare att söka efter information via 
internet. I dagsläget är dock Valberedningen endast skyldig att publicera sina förslag till poster på 
anslagstavlan. Jag anser att endast vara skyldig att använda en analog kanal ut till medlemmarna 
motverkar sektionens transparans. Det är ett förlegat kommunikationsmedel och vi bör följa med dit 
utvecklingen i samhället bär oss. Därför definieras här inte vilka kommunikationsmedel som ska 
användas, utan bör var de som bäst lämpar sig i det samhälle vi lever i och med den teknik som finns 
tillgänglig.”

i Stadgar Kap 6 Valberedning §2 Åligganden ändra meningen: 
“Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens 
anslagstavla.” till: “Valberedningens förslag är offentliga och skall 
publiceras på sektionens informationskanaler.”

i Reglemente Kap 22 Valberedningen §3 Åligganden ändra meningen: “att 
i enlighet med stadgarnas Kap 6 §2 anslå sitt förslag på sektionens 
anslagstavla senast fem (5) läsdagar innan sektionsmöte.” till “att i 
enlighet med stadgarnas Kap 6 §2 publicera sitt förslag på sektionens 
informationskanaler senast fem (5) läsdagar innan sektionsmöte.”

i Stadgar Kap 7 Val §2 Val ändra meningen: “Nomineringen är offentlig 
och skall anslås på sektionens anslagstavla.” till “Nomineringen är
offentlig och skall publiceras på sektionens informationskanaler.”

att

att

att

Yrkande: Jag föreslår därför sektionsmötet besluta;



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTIONSSVAR TILL MOTION ANGÅENDE OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRSLAG FRÅN 
VALBEREDNINGEN

Styrelsen håller med motionären om att anslagstavlan inte längre är den primära 
informationskanalen inom sektionen. Dock anses “sektionens informationskanaler” vara en 
för vag formulering, och bör därför definieras.  Denna definition bör finnas i reglementet för 
att lättare kunna ändra i framtiden om informationskanalerna ändras.

Sektionsstyrelsen yrkar 

att  lägga till att-satsen “ att i Reglementet lägga till Kap 26 Informationskanaler  
  med beskrivningen “Sektionen har tre informationskanaler: två (2)    
  anslagstavlor belägna i Mässen respektive Kilen, hemsidan www.asektionen.se  
   samt Facebooksidan “A-sektionen inom TLTH”.”

att  bifalla motionen i sin helhet med styrelsens tillägg

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017



                                                                     Proposition till 

                                                                     Vårterminsmötet  
                                                                     2018-04-24 

 

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign  

inom Teknologkåren vid LTH  

 

PROPOSITION ANGÅENDE BYTE AV INVAL MELLAN AKTU-ORDFÖRANDE OCH 

SRA-ORDFÖRANDE 

 

      Bakgrund 

Ordförande för AktU väljs för tillfället på Vårterminsmötet, medan SRA-ordförande väljs 
på höstterminsmötet. Detta medför vissa problem för posten som AktU-ordförande, 
däribland: 
● Samarbetet med Aktivitetskollegiet, då majoriteten av andra sektioners ordföranden 

väljs på höstterminsmötet. 
● AktU:s huvudsakliga arbete ligger på höstterminen, och därför skulle arbetet 

underlättas ifall ordförande tillträder i januari. Detta skulle dessutom medföra att AktU 
som utskott kan öka sitt deltagande under nollningen. De av AktU:s åliggande som 
ligger på vårterminen är belagt sent på vårterminen, och skulle ej påverkas av en ny 
ordförande. 

Förhoppningen med denna proposition är att det ska finnas en större kontinuitet i utskottet 
med fler funktionärer som engagerar sig under fler mandatperioder. 
 
För att få en god dynamik i styrelsearbetet anser styrelsen att posten för ordförande av 
SRA väljs på vårterminsmötet, för att uppnå en jämvikt i antalet poster som väljs in för 
varje terminsmöte. Flytten av posten anses inte bli problematiskt, då ordförande för SRID 
väljs på vårterminsmötet idag. 
 

 
Sektionsstyrelsen yrkar 

 
att i reglementet kap 3 Sektionsmöte §3.2 Vårterminsmöte och §3.3 

Höstterminsmöte byta plats mellan posterna AktU-ordförande och 
SRA-ordförande. 



 
att i reglementet kap 14 AktU  §14.1 Sammansättning och val ändra 

“Aktivitetsutskottets Ordförande, AktU-ordföranden, väljs av 
vårterminsmötet.”  till “Aktivitetsutskottets Ordförande, AktU-ordföranden, 
väljs av höstterminsmötet .” 

 
att i §14.2 Mandattid ändra “Mandatperiod för samtliga funktionärer i 

Aktivitetsutskottet är tiden från första juli till sista juni följande år. ” till 
“Mandatperiod för samtliga funktionärer i Aktivitetsutskottet är tiden från 
första januari till sista december följande år. ” 

 
att i reglementet kap 11 Studieråden  ( SRA & SRID)  §14.1 Sammansättning och 

val ändra “ Studierådet för Arkitekturs ordförande, SRA-ordförande, väljs av 
höstterminsmötet och Studierådet för Industridesigns ordförande, 
SRID-ordförande, väljs av vårterminsmötet. ”  till “Studierådet för 
Arkitekturs ordförande, SRA-ordförande, och Studierådet för Industridesigns 
ordförande, SRID-ordförande, väljs av vårterminsmötet .”  

 
att i §11.2 Mandattid ändra “Mandatperiod för samtliga funktionärer i 

Studierådet för Arkitektur är tiden från första januari till sista december. 
Mandatperiod för samtliga funktionärer i Studierådet för Industridesign är 
tiden från första juli till sista juni följande år. ” till “ Mandatperiod för 
samtliga funktionärer i Studierådet för Arkitektur och för samtliga 
funktionärer i Studierådet för Industridesign är tiden från första juli till sista 
juni följande år. ” 

 
att AktU-ordförande som väljs av Vårterminsmötet 2018 mandatperiod sträcker 

sig en termin, d.v.s. mellan 1 juli 2018 och 31 december 2019.  
 
att Från och med Höstterminsmötet 2018 väljs AktU-ordförande i enlighet med 

ovanstående ändringar.  
 
att Höstterminsmötet 2018 väljer SRA-ordförande, vars mandatperiod sträcker 

sig en termin, d.v.s. mellan 1 januari 2019 och 31 2019.  
 
att Från och med Vårterminsmötet 2019 väljs SRA-ordförande i enlighet med 

ovanstående ändringar. 
 

 



Sektionsstyrelsen genom 

 
 
 
Henrietta Munter 

Styrelseordförande 2018 



PROPOSITIONTILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

PROPOSITION ANGÅENDE FÖRTYDLIGANDE AV FYLLNADSVAL

Bakgrund:

I dagsläget kan styrelsen enligt Stadgan kapitel 7 §3 fyllnadsvälja styrelseledamöter 
som vakantsatts på terminsmötet i väntan på att godkännas av sektionens medlemmar på 
nästkommande terminsmöte. Vi anser att paragrafen borde förtydligas för att innefatta alla 
poster som väljs av sektionsmötet, för att inte skapa tvetydighet när det gäller fyllnadsval av 
poster som väljs på terminsmötet men inte sitter i styrelsen.

Sektionsstyrelsen yrkar

att

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017

i Stadgarna Kap 7 Val §3 Fyllnadsval ändra formuleringen “Fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens 
beslut ska bifallas.” till “Fyllnadsval av styrelseledamöter, samt övriga 
poster som väljs av sektionen på terminsmöte, kan förrättas av styrelsen till 
och med nästa terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel 
majoritet om styrelsens beslut ska bifallas.”




