
 

                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2019-11-28 

 
 
 
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 

Rikard Ostrand, Ordförande InfU 

Olivia Kornfält, Ordförande AktU  

Filip Lundquist, Ordförande SRA 

 

 

 

§1. OFMÖ  

Ordförande Mia Tjus öppnar mötet 12.13. 

  

§2. Godkännande av dagordning och tid   

Styrelsen beslutade att godkänna datum och tid.  

 

§3. Val av justeringsperson  

Frej östbrink blev vald till justeringsperson.   

 

§4. Eventuella adjungeringar  

         Ständigt adjungerade: 
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Hanna Stigenius, Jämllikhetsombud. 

  

§5. Utskottsrunda  

Världsmästare Elin Vilhelmsson informerar om event ikväll, ettorna drar mycket i det. Ska börja 
planera juleventet. Pratat med masters på id och planerar att göra samma på A. 

Infu-ordförande Rikard Ostrand är trött, tidning skickades in till tryck i imorse, merch-gruppen 
ska ha workshop, filmgruppen och hemsidegruppen har haft möte, kick off imorgon.  

Sekreterare Alexia Pihl informerar att Ht mötets protokoll är renskrivet men väntar på justering. 

Øverphøs Alexander Ekholm informerar att han ska ha överlämning ikväll, ska bli kul!  

Vice-ordförande Hannes Gärdenfors informerar att det rullar på, hade planer på ett event som 
inte blev av, hade med jämlika på möte i fredags, diskuterade kring vett och etikett. Flaggor är 
på G. Ska försöka hinna beställa innan årsskiftet. Funderar på att köpa in lite grejer till 
sektionen, för att det ska gå jämnt i budgeten. Funderar på att köpa in maskot och fana. 

Kassör Isaac Rescala informerar att han är trött efter studieresa. Ligger i fas med mycket, 
känns bra.  

Jämlikhetsombud Hanna Stigenius informerar att hon var med på ceremu-möte, har haft 
kickoff, missade den men de verkar ha haft kul, jobbar på, har också pengar kvar att spendera 
inför jul. 

SrA-ordförande Filip Lundqvist informerar om kickoff, lyckat och trevligt, stabil grupp med ettor 
som kommit med. Skulle haft möte igår, men film-gruppens möte kom i vägen, blir på fredag, 
ska göra lite grejer inför speak up days.  

Sexmästare Frej Östbrink informerar att det är bra, funderar på vad man ska göra på baren 
nästa onsdag, besök från alnarp, infu och aktu ska vara delaktiga. Vill ha en superbillig bar. 15 
kronors öl. Eller 11? Aktu ska hålla pubquiz. Ska börja jobba med överlämning, och tack. 
Skriver om testamente. 

Ordförande Mia Tjus informerar om planering av överlämning, missade ett överlämningsmöte, 
Vill göra det bra så vill planera en del.   

 

§6. Scenen  

Frej Östbrink informerar att ett Scenelement har nu gått sönder. Scenen är av på mitten. Kan vi 
laga det? Är det ok med bara två? Eller ska vi köpa in ett nytt?  

Mia Tjus tycker att vi låter det vara ok med två, nästa års styrelse får känna efter om det tycker 
det behövs fler eller behöver lagas.  

Isaac Rescala undrar om vi kan fakturera M? 
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Mia Tjus  säger nej vi har ingen kontrakt. 

Frej Östbrink upplyser att jonas tycker vi ska köpa nya. 

Mia Tjus anser detta vara ett beslut för nya styrelsen.  

  

§7. AFF  

Mia Tjus upplyser att det har kommit upp på fb, sprid i era grupper, diskutera gärna i möten 
också så att folk fattar vad det är plus fattar vilka som får gå. Var går gränsen? Vilka räknas? 
Typ får sås:arna komma även om de inte är med i aktu? 

Hannes Gärdenfors undrar om vi borde inkludera en fråga om vilka utskott en är aktiv i för 
formuläret? 

Isaac Rescala tänker att vi ändå inte fyller 120 platser så det är lugnt, alla får komma. 

Frej Östbrink undrar om TLTH-medlemskap gäller?  

Mia Tjus upplyser nej men studentlund krävs. 

Isaac Rescala upplyser att fakturan är betald. 

Hannes Gärdenfors meddelar att de nya sång-mästarna ska få testa på, vet inte om det blir 
medaljutdelning. Kan eventuellt köra en spontan, dem som har missat, om det är över 10 pers.  

Spex? 

Isaac Rescala menar att detta även är ett tack för oss, så låt oss hålla det avslappnat. 

Mia Tjus meddelar att hon ska hålla tal iallafall. 

 

   

§8. Avslutning för Styrelsen  

700 kr kvar.  

Isaac Rescala upplyser att vi är 10 000 kr över budget. 

Mia Tjus berättar om hotellfrukost på Ideon, hade varit sjukt mysigt.  

Diskussion. 

Måndag den 9:e December, klockan 8 på ideon.  

Isaac Rescala upplyser att det inte går att boka bord.  
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§9. Testamenten och överlämning  

Mia Tjus vill påminna alla att skriva testamenten. Satsa på era överlämningar! 

Hannes Gärdenfors undrar när alla har överlämning? 

Mia Tjus meddelar att hon ska ha sin i december.  

Isaac Rescala upplyser att styrelsen ska presentera verksamhetsberättelse på VT-mötet, så 
dessa bör alla också skriva. Bra att göra det i samband med testamentet. Håll det koncist, inte 
för långt. 

Frej Östbrink undrar om det är en idé att  samla in Lu-kort redan nu? - Nej 

Hannes Gärdenfors påminner att samtliga ordföranden måste fylla i vilka funktionärer som varit 
aktiva. Ligger på allmänna funktionärslistan- GDPR sensitive, första ska ni inte röra, finns 
underflikar med era utskott, där kryssar ni i vilka som varit aktiva.  

  

§10. Information till InfU veckoutskick  

Bar - Frej kommer skicka en affisch. 

Nobeldagen - Hannes skickar imorgon all info. 

Julmiddagen 

AFF 

SÅS- biljetter finns att köpa 

Fick mail att det söks Øverstar - skicka ut det 

  

§11. Sociala medier   

Insta story ikväll 

Hannes Gärdenfors undrar om fotbollslaget, ska det vara aktus initiativ? 

Mia Tjus anser att det inte hade behövts knytas till aktu men hade kanske behövts 
marknadsföras lite via hemsidan? Typ göra ett litet inlägg för att informera att det finns? 

Hannes Gärdenfors kan försöka göra ett inlägg. 

Mia Tjus tycker det är kul med initiativ och spontana grejer, sektionen måste inte lägga sig i. Fri 
förening!  

  

§12. Information från Kåren 
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Speak up days. 

Söker Øverstar. 

F1 Röj i helgen. 

  

§13. Viktiga datum 

9:e- Styrelsefrukost 

2/2 - Styrelseutbildning 

8-9/2 Kollegieutbildning 

2/5 - Save the date. 

5/12 (nästa möte) Fotografering. 

 

§14. Övriga ärenden  

Mia Tjus lyfter frågan gällande Information om sektionen till master-klasserna 

Elin Vilhelmsson vill sprida julmiddagen. 

Mia undrar gällande allmän information? 

Diskussion. 

Beslutet skjuts upp till nästa möte. 

 

§15. Nästa möte   

Nästa vecka, torsdag 5/12.  
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Sekreterare - Alexia Pihl 

 

Ordförande - Mia Tjus 

 

Justeringsperson - Frej Östbrink 
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