
                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2019-09-20 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 

 
 

Plats: Styrelserummet, A-huset  

 

Närvarande: 

Mia Tjus, Ordförande 

Alexia Pihl, Sekreterare  

Isaac Rescala Larsson, Kassör  

Alexander Ekholm, Øverphøs  

Elin Vilhelmsson, Världsmästare 

Frej Östbrink, Sexmästare 

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU 

Felix Teneberg, Ordförande NärU 

Rikard Ostrand, Ordförande InfU 

Olivia Kornfält, Ordförande AktU  

Vanessa Rundgren, Ordförande SRID  

Filip Lundquist, Ordförande SRA 

 

 

§1. OFMÖ 

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 12.07. 

 

§2. Godkännande av dagordning och tid 

Ordförande Mia Tjus informerar att det inte finns dagordning för dagens möte. Ordförande Mia 
Tjus föreslår ett spontant möte. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. 

 

§3.Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutade att välja Elin Vilhelmsson till justeringsperson. 

 

§4.Eventuella adjungeringar 

● Christina Chow, kandidat till Srid 
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● Ian Harrysson, kandidat till srID 
● Julius Nobling, kandidat till srID 
● Xenia Roid, kandidat till srID 

 

Ständigt adjungerade: 

● Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud 

 

 

§5.Inval 

SrID-kandidaterna ger sin motivering varför de vill gå med i utskottet. 

Styrelsen beslutade att godkänna samtliga. 

 

§6.Lägesrunda 

Sexmästare Frej Östbrink informerar att det är mycket inför gasquen, lite orolig över antalet 
jobbare vs sittande. Men det ska bli kul, slitet sex. Sittningen i onsdags var lite för stökig. Får 
utvärdera mer om varför det blev så. 

SrID-ordförande Vanessa Rundgren informerar att det är kul med nya medlemmar, ska ha 
Afterwork i kilen för att Id klasserna ska mingla mer. Utskottet är taggade så det känns bra.  

Sekreterare Alexia Pihl informerar att hemsidan är uppdaterad, och kontakt-mailen är fixad. 

Jämlikhetsombud Hanna Stigenius informerar att filmkvällen gick bra, det kom fler än väntat. 
Mycket bullar och popcorn.  

Kassör Isaac Rescala informerar att han är taggad på att  ta tag i kassörsarbetet efter gasquen. 

Aktu-ordförande Olivia Kornfält informerar att även hon är taggad på gasque. Aktu har haft sitt 
första möte. Vilket gick bra, där fanns mycket energi och inspiration. Sångarstriden kan 
möjligtvis bli av men är inte helt säkert.  

Världsmästare Elin Vilhelmsson informerar att världsmästeriet skulle ha sitt första möte men 
inga kom, behöver få ihop fler och nya taggade.  

Näru-ordförande Felix Teneberg informerar att näru skulle haft möte i onsdags men var för 
mycket på annat håll. Men från och med nästa vecka så kör dem. 

Infu-ordförande Rikard Ostrand informerar att det känns skönt att komma igång nästa vecka. 

Vice-ordförande Hannes Gärdenfors informerar att det är mycket som händer för ceremu inför 
gasquen, men i övrigt känns allt bra.  
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SrA-ordförande Filip Lundquist informerar att srA ska starta upp nästa vecka. Tomas Tägil ska 
svänga förbi. Det blir även ALV samverkansråd för att starta upp en valbar kurs för Ark treorna.  

Ordförande Mia Tjus berättar att nollningen har känts mycket bra.  

 

§6. Övrigt 

6.1 Städning av Mässen  

Diskmedel behöver inhandlas. Även övrig städutrustning hade behövts ses över. 

Kassör Isaac Rescala ska göra ett städschema. Ordförande Mia Tjus kommer att gå en 
runda i ateljéerna nästa vecka och informera om hur städningen går till. 

 

6.2 Bokning av Stora Hörsalen till HT-mötet  

Behöver ordnas nästa vecka. 

 

6.3 Bord i mässen. 

Efter diskussion kring ämnet kommer styrelsen fram till att det ej det går att lösa p.g.a 
husregler. 

 

6.4 Husstyrelsemötet 

Mia Tjus kommer att briefas av Felix Teneberg i veckan, för att se om något behöver tas 
upp med styrelsen tills nästa möte. 

 

6.5 Access 

Fortfarande ingen access på de senast tillagda. Detta behöver ses över ytterligare men 
då de ligger i systemet kan det handla om en uppdatering som krånglar. 

 

6.6 Arkad 

Infu-ordförande Rikard Ostrand informerar att Arkad behöver lite marknadsföring. 

Efter diskussion beslutar styrelsen att marknadsföra Arkad via facebook och 
nyhetsbrevet. 
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6.7 Affischer 

Hade behövts rensas och styras upp. Infu-ordförande Rikard Ostrand ombeds att 
ansvara för att det rensas och hålls uppdaterat i Mässen. 

 

 

6.8 Sittning på KTH 

Samtliga intresserade Styrelsemedlemmar ska se över sina scheman till nästa möte. 

 

§7. Nästa Möte  

Torsdag 26:e september. 

 

§8. OFMA 

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 12.52. 

 

 

 

 

Sekreterare - Alexia Pihl 

 

Ordförande - Mia Tjus 

 

Justeringsperson - Elin Vilhelmsson 
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