



Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2019-09-26

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

Felix Teneberg, Ordförande NärU

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Rikard Ostrand, Ordförande InfU

Elin Vilhelmsson, Världsmästare

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Alexander Ekholm, Øverphøs

Vanessa Rundgren, Ordförande SRID

Frej Östbrink, Sexmästare

§1. OFMÖ
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 12.15.

§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
Erik Lif, SrID Kandidat
Melker Eriksson, Ordförande Valberedningen
Styrelsen beslutade att godkänna samtliga adjungeringar
Ständigt adjungerade:
●

Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud

●

Axel Syrén, TLTH:s representant

§5. Inval av funktionär
Erik Lif presenterar sig själv och motiverar varför han vill bli funktionär i srID.
Styrelsen beslutade att välja in Erik Lif som funktionär till srID.

§6. Genomgång av förra veckans protokoll
Ordförande Mia Tjus hade inget att ta upp från förra veckan.

§7. Utskottssafari
Ordförande Mia Tjus informerar om förra årets hantering av intresseanmälningar.
Kassör Isaac Rescala tar på sig att göra ett formulär som samtliga utskott kan kopiera och
använda.
Styrelsen ska träffas klockan 12, gärna tidigare om man kan. Koka kaffe och preppa!
Papp-koppar och godis behöver inhandlas.
Kassör Isaac Rescala ansvarar för inhandling.
Vice-ordförande Hannes Gärdenfors ska skriva påminnelse.
Ordförande Mia Tjus uppmanar samtliga nollningsaktiva att påminna i sina phaddergrupper
samt bjuda in till eventet.
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§8. Kommande event med styrelsen under hösten
Ordförande Mia Tjus lyfter frågan om att få styrelsen att synas lite extra under hösten för att
marknadsföra inför Ht-mötet och nya inval.
Styrelsen ställer sig mycket positiv till detta.
Kassör Isaac Rescala säger, pengar finns. Ska se över relevanta budgetposter.
Efter diskussion lyfts främst två förslag:
●
●

Halloween-event i form av Pumpajakt, med pris, eventuellt en biobiljett.
Baka bullar på Kanelbullens dag fredagen 4/10! Lunchtid.

Köper dock bullar istället för att göra det hela smidigare.
Vidare diskuterar styrelsen ett Save the date för kickout/in, och fastslår preliminärt 8:e Nov.

§9. Sociala medier
Påminnelse om utskottssaffari.
Världsmästeriet ska ha ett fika-event 10/10, hade behövts marknadsföras i mitten av nästa
vecka.

§10. Information till InfU veckoutskick
Utskottssaffari.
Kårens Namninsamling för att merit-poäng inte ska tas bort.

§11. Information från Kåren
20:e oktober kommer kåren hålla en styrelseutbildning, gällande b.la. överlämning.
I hänget, korridoren, Perstorp och köket i Kårhuset är det förbjudet att ha alkohol, för de räknas
som angränsande lokaler till Cornelis som har alkoholtillstånd.
Ansökningarna för heltidar-poster öppnar samt finns där vissa vakantsatta poster som behöver
fyllas.
Fel-postade Mecenatkort finns att hämta i kårhuset.
Vissa av Korten saknar sektionsloggorna. Det kan även vara så att medcheck krånglar.

3/5

§12. Tillsätta ny inspektor
Ordförande Mia Tjus lyfter frågan. Samtliga styrelsemedlemmar får gärna fråga om de har
någon lämplig i åtanke.
Står i stadgarna vad det innebär att vara inspektor.
Ordförande Mia Tjus kommer skicka ut en liten sammanfattning via slack.

§13. Utvärdering av slack
Flera styrelsemedlemmar tycker det har funkat bra men känner sig fortfarande lite osäkra.
Mia Tjus kommer påminna om uppdateringar av slack nu i en övergångsperiod innan alla fått in
vanan och är säkra att notiserna fungerar.

§14. Övriga ärenden
14.1 Städning av Mässen
Kassör Isaac Rescala har inhandlat produkter. Mia och Isaac ska förklara hur allt går till.
Q:arna ska städa idag.
14.2 Kvittomallar
Kassör Isaac Rescala informerar om hur det går till att fylla i kvittomallar. Kommer
behöva diskutera mer ingående med utskottens kassörer.
14.3 Funktionärsinval
Vice-ordförande Hannes Gärdenfors lyfter att alla, även gamla funktionärer måste
anmäla sitt intresse för att fortsätta inom utskottet.
14.4 Sittning KTH
Ordförande Mia Tjus kommer göra en chatt med de intresserade.
14.5 Fasadskylten
Ordförande Mia Tjus uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att höra med folk/företag
de känner till gällande byggandet av skylten. Sexmästare Frej Östbrink lyfter att
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en motion gällande uttag från våra konton, måste författas till Ht-mötet då bygget
troligtvis kommer röra sig om mycket pengar.
§15. Nästa möte
Torsdag 3:e oktober.

§16. OFMA
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 13.10.
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