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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).
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 2018
Henrietta Munter, Sektionsordförande jan 2018-sep 2018
Isaac Rescala, Sektionsordförande sep 2018-dec 2018

STYRELSEN
Styrelsens arbete gick bra under 2018, trots en del motgångar då tre styrelsemedlemmar
entledigades under året. I början av året lade presidiet stort fokus på att skapa en god stämning
i gruppen och att likt tidigare styrelse arbeta utifrån gemensamma riktlinjer så att alla skulle
känna sig hörda på mötena.
Tidigt under vårterminen höll styrelsen ett visionsmöte för att ta fram både kortsiktiga och
långsiktiga mål och visioner för arbetet under året. Med grund i det låga söktrycket under
HT-mötet 2017 kom vi fram till målen att försöka öka motivationen till att söka styrelseposter
genom att försöka synas mer för medlemmarna och att synas mer under nollningen för de nya
medlemmarna. Ett ytterligare mål var att försöka öka det generella engagemanget på
sektionen inom utskotten, vilka vi även ansåg borde synas mer under nollningen. Vi höll inga
renodlade diskussionsmöten, utan lät istället vissa ordinarie styrelsemöten ägnas mer åt
diskussioner rörande sektionen, styrelsearbete och planer för att uppnå våra mål. Under
vårterminen entledigades två poster i presidiet vilket innebar en extra arbetsbörda för
Styrelsen, men båda posterna lyckades fyllnadsväljas och arbetet kunde flyta på relativt
smärtfritt.
För att synliggöra styrelsen och sektionens arbete startades ett Instagram-konto för sektionen
vilket på ett lättillgängligt sätt visar upp sektionens arbete för medlemmarna, vilket vi anser
att vi lyckades med. Under nollningen syntes styrelsen mer än tidigare år då vi under första
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veckan höll i en bar som blev mycket lyckad, och synliggjorde styrelsen i ett tidigt skede. Vi
anordnade även ett symys i Mässen samt ett utskottssafari som även de var välbesökta. För att
utskotten skulle få synas mer fördes tidigt en dialog med Phøset. Detta resulterade i att
utskotten höll i lekar redan under första veckan och sedan under nollningens gång hade ansvar
för enskilda mindre event vilket både synliggjorde respektive utskott och avlastade Phøset.
Styrelsen försökte även synas mer genom att spexa under Vårfårfiolsgasquen och
Nollegasquen.
Ett terminsmöte hölls under Vårterminen vilket var lyckat men blev något långt då budgeten
reviderades under sittande möte, det löste sig dock bra men inför framtida möten kan det vara
bra om styrelsen kan presentera förslag på budget för Revisorerna i ett tidigare skede och kan
ta del av deras synpunkter innan budgeten läggs fram. Styrelsen förde fram en proposition om
förändring av val av AktU- och SRA-ordförande vilken förhoppningsvis kommer underlätta
ett kontinuerligt arbete för AktU framöver. Innan mötet stod presidiet i Mässen och Kilen och
bjöd på kaffe för att marknadsföra mötet, vilket nog bidrog till att vi fick in kandidaturer till
samtliga poster. Det var även kul att se två sökande till posten som AktU-ordförande trots att
mandatperioden endast sträckte sig över en termin.
Under vårterminen höll styrelsen en funktionärsfrukost på IKDC, vilket var lyckat då det blev
ett avspänt event och kunde synliggöra sektionen mer bland ID-studenter. Vi höll även en
AFF där vi ville testa något nytt och därför hyrde Laserdome i Malmö som sedan avslutades
med Libanesisk buffé i en närliggande park. Eventet var lyckat och många verkade tycka det
var kul med något nytt. Då Lundakarnevalen tog plats under våren valde vi att lägga eventet
sent på terminen vilket gjorde att det låg samma vecka som utskottstack och karnevalens
städvecka, detta påverkade troligtvis deltagarantalet vilket var synd. Generellt kan man
konstatera att sektionsengagemanget blev svårare att upprätthålla under vårterminen då många
av sektionens medlemmar var engagerade i Lundakarnevalen vilket upptog mycket tid.
Kontakten med andra arkitektskolor har upprätthållits, men inte till den grad Styrelsen kanske
hade önskat då det har varit svårt att finna tid. Dock besökte studenter från Aalto University
A-sektionen under våren och kom på Vårfårfiolsgasquen, vilket var mycket trevligt!
Under våren infördes en ny lag om personuppgifter, GDPR, vilket innebar att sektionen
behövde se över sin hantering av personuppgifter. TLTH antog en ny policy för
personuppgiftshantering vilken även A-sektionen står under. Vi valde att flytta vår drive där
alla personuppgifter sparas till G-suite, vilket innebär att alla dokument som sparas nu ägs av
organisationen istället för av enskilda G-mail användare. Detta innebar extra arbete, men lär
öka både säkerheten gällande våra medlemmars personuppgifter samt öka kontinuiteten i
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utskottens arbete då all info finns samlad på ett ställe. Vi formulerade även interna riktlinjer
för hur vi hanterar personuppgifter på sektionen vilka presenterades på HT-mötet.
Efter nollningen entledigades ordförande Henrietta Munter från sin post av personliga
anledningar, det innebar en del extra jobb för styrelsen och presidiet. Efter både diskussioner
med revisorerna och styrelsen fyllnadsvaldes dåvarande Vice Ordförande Isaac Rescala till
posten och entledigades i och med detta från sina ansvar som Vice och ordförande för
Ceremoniutskottet. Styrelsen höll även diskussionsmöten över hur det fortsatta styrelsearbetet
skulle fortsätta.
Efter nollningen hölls ett Utskottssafari 2 oktober, vilket var väldigt lyckat och välbesökt.
Sektionen valde senare in ca 70 nya funktionärer, dock något obalanserat mellan utskotten
vilket senare skapat problem med kontinuiteten och belastningen inom NärU och SRA.
Styrelsen åkte även på en uppskattad kick-in/kick-out resa med en övernattning till en stuga i
Blekinge.
Därefter drog arbetet igång med förberedelser inför Höstterminsmötet 21 november. Posterna
marknadsfördes via Instagram och flertalet propositioner förbereddes: Antagande av policy
för Miljöarbete, revidering av proceduren kring utgivande av Hedersmedalj och revidering av
kallelsen till styrelsemöte. Dessutom presenterades våra nya riktlinjer för hantering av
personuppgifter. Samtliga propositioner antogs av mötet. När det gäller motioner ströks
formuleringen årets nolla u r reglementet, i övrigt hölls en utdragen diskussion angående en
motion som öppnade upp för möjligheten att bära ouveraller. Det hela slutade i att Styrelsen,
CeremU och Phöset fick i uppdrag att utreda frågan och presentera olika alternativ för
Vårterminsmötet 2019. Samtliga poster förutom Representant till TLTH:s valnämnd kunde
fyllas.
Styrelsens sista månader 2019 präglades av förberedelser inför överlämningen och
förberedelser inför funktionärstacket den 12/12 på Västgöta Nation, vilket blev en uppskattad
kväll då 88 funktionärer kunde bjudas på middag och utgång.
Som sista gemensam aktivitet höll styrelsen med Hustomten och Jämlikhetsombudet i ett
Luciatåg för att liva upp stämningen och sprida julglädje i A-huset och IKDC.
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EKONOMI
Ett par månader in i terminen entledigades den sittande kassören och en ny blev tillsatt. Att
detta skedde i mitten av terminen ledde till en något långsam start. Skiftet gick däremot
relativt enkelt. Den ekonomiska aktiviteten var större under den andra halvan av året. Saker
som skedde innan kassörsskiftet var ett kylskåps-inköp. Dessutom köptes material till vår
A-sektionsskylt in.
Google-docs har fungerat väldigt bra under året. Det har lett till att alla utskottsordföranden
har en tydlig bild av sin ekonomi. Detta förenklar även kassören jobb mycket. Det hade dock
varit smart att ha en workshop med samtliga utskottsordföranden/ekonomiskt ansvariga för
att det ska fungera ännu bättre.
Under året fick alla i styrelsen en ny mejl. Detta ledde till en del problem inledningsvis.
Första terminen var kassörens egna studentmejl kopplad till kassörsmejlen. Detta betydde att
viktiga mejl, som fakturor, hamnade tillsammans med skolrelaterade mejl. Att få en egen
sektionsmejl var därför bekvämt och ledde till en förbättrad struktur. Ett problem som
uppstod under mejlbytet var att många fakturor skickades till den äldre mejlen som inte
längre var nåbar. Kåren hörde t.ex. av sig vid ett tillfälle med tio fakturor som var obetalda.
Detta var fakturor som kassören inte visste existerade.
Vi har fortsatt att använda oss av iZettle under året. Inför Nollningen köptes en ny
iZettle-dosa in, vilket var nödvändigt. Våra övriga dosor är långsamma och vår surfplatta är
trasig. Ytterligare iZettle-dosor och laddningssladdar hade gjort stor nytta inför kommande år.
Sektionen har detta året varit helt digital och kassan har därför varit icke existerande. Om
detta varit ett aktivt val av sexmästeriet vet jag inte. Det kan vara en idé att göra sektionen
“officiellt” kontantfri. Kassaskåpen står tomma och samlar damm. Vi har fortsatt att använda
Fortnox för både fakturering och bokföring.
Inför Nollningen skaffade sektionen Swish. Detta har haft både för- och nackdelar. Det har
förenklat och effektiviserat försäljningen under barer. Samtidigt är det svårt att bokföra
Swish-transaktioner. När betalningarna inte registreras rätt i iZettle blir det svårt att bokföra
dessa. Om Swish ska användas måste detta ske genom iZettle.
Under Nollningen började vi använda betaltjänsten Bonsai Campus. Denna användes för
biljettförsäljning. Tidigare år har Phöset sålt biljetter personligen under raster. Inledningsvis
strulade appen då vi inte kunde registrera ett administratörskonto åt sektionen. Detta gjorde
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att användningen av appen försenades. Bonsai Campus är ett relativt nytt företag och detta
märktes under året då “buggar” dök upp ibland. När appen väl fungerade var den däremot
effektiv. De som arbetar för Bonsai Campus var hjälpsamma under året och var alltid snabba
på att svara när problem uppstod.
Arbetet med att ha en ekonomiskt ansvarig i de större utskotten har inte fungerat bra. Detta
hade verkligen kunnat utvecklas till nästa år. Att ge den ekonomiskt ansvarige i sexmästeriet
större ansvar hade varit en bra idé.

Sektionen har återigen gått mycket plus i år. Detta beror på att event sent under året gick bra
ekonomiskt. Det beror dessutom på att utskotten inte använder hela sin budget. Vi måste
framöver utnyttja vår budget bättre. En annan anledning är att CeremU:s märkesförsäljning
gick mycket bra under nollningen. Sexet har däremot haft det svårt att följa sin budget där de
skulle ha mycket större intäkter i förhållande till utgifter. Precis som tidigare år dyker det
upp saker hela tiden som gör att det är svårt att hålla koll på ekonomin. Flera fakturor från
året innan har dykt upp. Många av dessa är från Kåren.

CEREMU
Ordföranden för CeremU entledigades tidigt i mandatperioden. I februari kunde Isaac Rescala
fyllnadsväljas som ordförande för utskottet. Arbetet under våren flöt på hyfsat trots den sena
starten. En mindre arbetsgrupp tog sin an att skapa en helt ny sångbok åt sektionen då lagret
började sina med den dåvarande versionen. I april var detta arbete slutfört och 300 exemplar
med den nya sångboken beställdes från Klippans tryckeri. 250 st nya ryggmärken beställdes
även in inför nollningen, tillsammans med en uppsjö av tygmärken, däribland fyra stycken
helt nya för i år.
Medaljer delades ut under Vårfiolsgasquen som tyvärr blev något slasqueig men erfarenheten
bärs med till kommande år. 27 maj tackades funktionärerna med frukost på Hotel Ideon
Gateway.
Under hösten kunde våra nya sångmästare stoltsera med populära gyckel, lekstationen på St
Hans Backar under vecka 0 blev lyckad och information kring sektionens traditioner spreds
effektivt under Speedmeetingen. Sångböckerna sålde bra och Tygmärken sålde som smör
under piqniquen, vilket resulterade i rekordförsäljning och en större inkomst än budgeterat.
I samband med Nollegasquen entledigades ordföranden för CeremU då denne fyllnadsvaldes
som ordförande för sektionen. Detta medförde att arbetet under hösten stod relativt still men
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tack vare det stora intresset för att gå med i CeremU under hösten och Hannes Gärdenfors
engagemang kunde kontinuiteten i utskottet upprätthållas.

PHØSET
Phøset 2018 fick hantera nya utmaningar i form av GDPR, programledningens val att minska
samarbetet med sektionernas Phøs samt ett svalt intresse vid sökning av företagsspons. Tack
vare flera utbildningar samt styrelsens hjälp så löstes allt med GDPR smidigt. Samarbetet med
Programledningen har utvärderats och lär bli bättre kommande år. Angående spons tycks
företagen känsliga för lågkonjunktur och blir då väldigt sparsamma gällande spons. Kan vara
något sektionen bör ha i åtanke och eventuellt planera inför. Trots detta så klarade Phøs 2018
att följa sin budget.
Gällande Nollningen så arbetade Phøset 2018 med att utveckla event och dess variation
ytterligare samt öka “sektions-anda” och kunskap om sektionsarbete. Då ett så stort antal nya
funktionärer anslöt 2018 kan det tolkas som att målet uppfylldes med råge.
De problem som uppstod gällande UtEDischot samt Flying har även dessa utvärderats inom
alla sektioners Phøs samt Øverphøs-kollegiet. Det gällde främst Phøsens roll som
säkerhetsvakter, kravallstaket samt trafikvakter. Med det gedigna efterarbete som skedde lär
det bli förbättringar till nästa år.
Sorgligt nog skedde även ett par incidenter av sexuella trakasserier under Nollningen 2018.
Av det som rapporterats har ingen från A-sektionen varit inblandad, men Phøset och styrelsen
ville ändå ta ställning och främja jämlikhetsarbetet. Det skedde genom sektionens Jämlika
som lagt stort fokus på just sexuella trakasserier efter detta.
Resterande tid av Phøsets verksamhetsår lades på egen utvärdering samt
testamentesskrivning.

SRA
Vårterminen 2018
Studierådet för Arkitektur [SRA] hade sitt första möte för året VT18/HT18 den 17e januari
2018.
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Organisation
Under våren återinfördes dagordningar och protokoll för att strukturera utskottsverksamheten
och göra den mer transparent. SRAs Google Drive strukturerades och fylldes på med b.l.a
styrdokument som talar om hur studentärenden skall hanteras, information från kåren med
mera. Syftet var att skapa en mer gedigen organisationsstruktur för utskottet som underlättar
överlämning och kontinuitet över åren.
Studentärenden
I början av året hanterades fortsatt situationen med inkomna klagomål angående en lärare i
Ateljé Q. SRA hörde av sig till prefekt för arkitektutbildningen och framförde att det fanns
fortsatta problem samt att studenter känt sig otrygga med läraren. Dialog med ledningen
inleddes i form av kontakt med prefekt och SRA bad prefekten tydliggöra hur situationen
utvecklades samt hur bemanningen för ateljé Q skulle se ut vilket förmedlades till studenterna
i ateljén. Därefter var det bristfällig återkoppling till SRA och vi hade därför svårt att få en
översikt över situationen vilket gjorde att vi dels inte kunde återkoppla till studenterna men
också hade svårt att se ifall det krävdes ytterligare insatser från vår sida. I framtiden får vi
eftersträva kortare kommunikationsvägar samt tydliggöra att vi vill få återkoppling på hur
situationen utvecklas från skolledningens sida.
Arbete med enkät
I början av vårterminen sammanfattades enkäten ”Hur mår arkitektstudenten?” och skickades
ut till prefekten, samt medlemmar i programledningen. Enkätsvaren diskuterades på ett
programledningsmöte och lösningar på problem som framkommit i enkäten diskuterades.
T.ex upplevde studenterna att det var svårt att veta när verkstadspersonalen var på plats i
verkstaden vilket har lett till att lappar med information kring tider nu finns uppsatta. Brist på
platser att slappna av och dra sig tillbaka uppmärksammades i enkäten vilket fick SRA att
arbeta för att vi ska få behålla vilrummet vid Fullskalelabbet samt fått godkännande från
husprefekt att rusta upp detta om vi önskar. SRA tog också upp att schema för
masterstudenterna behöver komma ut i tid och inte ändras under kursens gång vilket har
förekommit. Vi har även en fortsatt dialog med skolledningen kring hur den sociala
arbetsmiljön kan förbättras. B.l.a har vi i SRA efterfrågat att kursansvarig i början av en kurs
skall tydliggöra att fokus ligger på lärandeprocessen och inte slutprodukten. Från
programledningens/lärarnas sida finns också initiativ på att hålla en föreläsning kring
arkitektens arbetssätt/den kreativa processen vilket vi hoppas skall hjälpa till att minska
osäkerhet och skapa större självsäkerhet som potentiellt kan minska stress hos studenter.
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Kick-off
I slutet på januari hade SRA kick-off för vårterminen hemma hos en av utskottets
funktionärer. Vi åt tacos och hade det mycket trevligt!
Samarbete med TLTH
Under våren deltog SRA i Speak Up Days med TLTH. Utskottet stod i mässen och bjöd på
kaffe och uppmanade studenterna att fylla i kårens enkäter.
Pedagogiskt pris
I början på maj skickade SRA ut en google form där arkitektstudenterna fick nominera valfri
lärare, assistent eller kritiker till årets pedagogiska pris. Priset delades ut till två stycken lärare
under vårutställningen och vår upplevelse var att det var mycket uppskattat och att detta är
något vi bör fortsätta med för att öka lärarnas intresse för god pedagogik.
Tack
Vårterminen avslutades i slutet på maj med tack för utskottets funktionärer genom en lunch på
Bryggan. Samtliga utskottets medlemmar deltog och det blev ett fint avslut på läsåret.

Höstterminen 2018
SRA hade sitt första möte för höstterminen den 11 september 2018.
Nollning
SRAs första aktivitet under höstterminen ägde rum på årets Nollning ur Askan under A-rena
på St. Hans Backar där några utskottsmedlemmar samt utskottets ordförande höll i en
lekstation. Därefter deltog utskottets ordförande i Styrelsebaren.
Vidare höll SRA tillsammans med SRID i två stycken Studiekvällar för nollorna. Den första
studiekvällen handlade om att introducera utskottet samt att ge lite allmänna tips om
utbildningen och en lista över personer att vända sig till vid behov av stöd. Den andra
studiekvällen hade tema stresshantering och en extern föreläsare bjöds in för att prata om
stress samt mindfullness. Vid båda studiekvällar bjöds det på fika i form av mackor och kaffe.
Båda tillfällena var välbesökta i jämförelse med tidigare års studiekvällar.
Därefter deltog SRA i Utskottssafari i utställningshallen för att rekrytera nya medlemmar.
Utskottssafarin gick oväntat bra och ett tiotal studenter anmälde intresse för att vara med i
utskottet. Dagen därpå höll utskottet sitt första möte för alla nya där utskottet presenteras,
vilka poster som finns inom utskottet samt organisationsstruktur inom skolledningen. I början
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av höstterminen hade SRA 3 medlemmar och nu i slutet på höstterminen är det totalt 11
stycken vilket tyder på en positiv utveckling för medlemskapet i utskottet.
Kick-off
I november hade SRA Kick-off hemma hos utskottets ordförande. Vi åt tacos, lärde känna
varandra och hade det trevligt.
CEQ-tävling
Under hösten genomförs en Course Evaluation Questionnaire[CEQ]-tävling med syfte att öka
svarsfrekvensen på enkäterna. Två vinnare drogs i slutet på december och priset var
presentkort på bio. Utvärderingen av effekten på svarsfrekvensen är svår då tävlingen kom ut
olägligt mellan två läsperioder. Den torde ha motiverat några fler studenter att svara men
troligen får det större effekt om tävlingen läggs samtidigt som enkäterna kommer ut.
Tävlingen var dock uppskattad av studenterna.
Enkät
Utskottet har under hösten arbetat med att omarbeta tidigare års enkäter efter att ha fått kritik
av programledningen gällande dess innehåll samt utformning. Enkäten har nu omformats för
att vara mer konstruktiv, mindre ledande och i allmänhet även ge möjlighet att lyfta fram mer
positiva aspekter kring utbildningen. Hitintills har enkäten fått positivt bemötande av
programledningen. Enkäten förväntas skickas ut i början på nästa termin (VT19).
Tack
Tack genomfördes på terminens sista möte, det blev fika samt presentutdelning.
Verksamhet under hela året
CEQ
I enlighet med SRAs åligganden har samtliga CEQ-ärenden d.v.s granskning av fritextsvar
samt deltagande vid CEQ-möten och författande av slutkommentarer för CEQ-rapporter
genomförts under hela året. Överlag har utskottet fått bra bemötande på den kritik som
framkommit i CEQ:erna och haft en god dialog med kursansvariga och biträdande
programplanerare. Vi har bland annat haft diskussioner kring mer inkluderande undervisning
som fokuserar på att ta tillvara aspekter som berör exempelvis tillgängligt. Även mer
gästföreläsningar på temat socialt hållbar arkitektur ställde sig biträdande programplanerare
positiva till. Vidare har vi diskuterat obligatoriet kring närvaro för vissa kurser under
utbildningen men inte landat i något då lärarkåren är splittrad i frågan. En kurs på
masterprogrammet som visat sig problematisk ur flera synvinklar diskuterades grundligt på ett
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CEQ-möte och förhoppningen är att kursen nu blir bättre. Det har även fortsatt varit svårt med
låg svarsfrekvens på enkäterna. Vi bör fortsätta arbeta med att hitta sätt att få fler studenter att
svara.
Programledningsmöten
Vi har varit mellan 3-4 studenter från utskottet som gått på programledningsmöten som äger
rum 2 gånger per termin där kursplaner, läro-timplaner samt andra för utbildningen relevanta
frågor diskuteras och beslutas om.
Möten med Institutionsstyrelsen
Utskottet har haft 1 representant i institutionsstyrelsen och deltagit på nästan alla dess möten.
Styrgruppen för Arkitektprovet
Sedan höstterminen 2018 väljer vi nu en representant för styrgruppen som är ansvarig för att
gå på dessa möten.
Skyddsombud
Vi har haft skyddsombud under hela året som gått på Husstyrelsemöten samt möten med
HMS-kommitten. På höstterminen valde vi nytt Skyddsombud. Vi framförde framförallt
ärenden kring defekt utrustning i skolans lokaler så som högtalaren i utställningshallen.
ALV-samverkansråd
ALV är en samverkan mellan programledning och studenter på A, L och V samt
representanter från näringslivet i samhällsbyggnadsbranschen. Samverkansrådet syftar till att
öka samarbetet, förståelsen och kunskapsutbytet programmen emellan. SRAs ordförande har
deltagit på möten under hösten. Till höstens möte ombads vi studenter att lägga fram en
presentation kring studenternas förväntningar på arbetslivet samt kring programmens
koppling till yrkeslivet. Vi diskuterade hur vi kan öka samarbetet programmen emellan. I
dagsläget har en gemensam workshop och gemensamma föreläsningar genomförts men
samverkansrådet saknar resurser för att göra större insatser. För SRAs del har deltagandet
stärkt medvetandet kring det egna programmet samt skapat bättre kontaktytor till V och L
något utskottet skulle kunna arbeta mer med i framtiden. Det är också viktigt att samarbetet
når den bredare studentgruppen i framtiden.

SRID
Höstterminen 2018 började med två studiekvällar under nollningen som genomfördes i
samarbete med SRA. Den första kvällen var informativ där vi bland annat presenterade våra
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utskott. Den andra kvällen bjöd vi in en psykolog som höll en föreläsning om stress. Detta var
väldigt uppskattat och det kom fler medlemmar än väntat.
Som tidigare år rekryterades nya medlemmar till SRID genom att informera respektive klass
att utse två studentrepresentanter. På så vis kunde samtliga platserna i utskottet fyllas. SRID
har fortsatt stort internationellt inflytande i form av att samtliga master representanter är
internationella studenter.
Mycket fokus lades denna termin på att sammanställa en rapport utifrån den enkät som
skickades ut i slutet av vårterminen 2018. Syftet med enkäten var att dels få en bild av hur
studenterna fick reda på utbildningen samt få klarhet i om utbildningen lever upp till
studenternas förväntningar. Samtliga i studierådet hjälptes åt att sammanställa rapporten och
det spenderades några kvällar utöver våra vanliga lunchmöten på detta. Delar av rapporten
presenterades för programledningen under det första programledningsmötet för terminen. Det
bestämdes då att ett extra insatt möte behövde äga rum för att presentera den resterande delen.
Till det andra mötet tog SRID hjälp av utbildningsansvarig på Teknologkåren som
presenterade rapporten. Programledningen var lyhörd och det blev tydligt att det finns stor
förbättringspotential vad gäller kommunikation, schema och verkstäder. Inga konkreta förslag
på lösningar togs fram under själva mötet men det bestämdes att fortsatta dialoger kommer att
föras framöver och att en del verkstadsproblem kommer kunna lösas när rekryteringen av en
ny verkstadsinstruktör är klar.
Under hösten har SRID även varit delaktig i beställning av nya stolar och bord till ritsalarna i
Kilen. SRID fick ge sitt förslag på stol och i slutet av terminen hölls ett stolevent där
studenterna fick prova tre olika stolar och tycka till om vilken stol utbildningen ska köpa in.
Borden blev försenade och kommer att testas under våren 2019. I samband med stolseventet
fick studenterna även fylla i en verkstads enkät som varit återkommande de senaste tre
terminerna. Resultatet samanställdes och delgavs programledningen innan årsskiftet.
SRID har under hösten 2018 kommit till insikt att utskottet behöver omstruktureras. Mycket
jobb har hamnat på enskilda individer och för att skapa en mer hållbar och långsiktig lösning
kommer utskottet att delas upp i mindre grupper med olika ansvarsområden. Denna
strukturering kommer att ske efter årsskiftet.

JÄMLIKA
Under vårterminen bedrevs inget arbete av Jämlikhetsutskottet då ordförande för JämlikA
entledigades i början av vårterminen av personliga skäl. Tyvärr lyckades vi inte finna någon
ny kandidat till posten under vårterminen, trots försök från Styrelsen.
Hösten blev lite utav en nystart för JämlikA eftersom utskottet inte haft någon verksamhet
under VT18. Det var ett lyckat invalsmöte och utskottet fick åtta nya medlemmar. Arbetet
under hösten har bestått av möten där idéer för vad utskottet kan göra har diskuterats. Många
bra idéer togs upp, bland annat håller utskottet på med en broschyr gällande sexuella
trakasserier och tillhörande panelsamtal. Arbetet har dock legat lite på is i brist av tid.
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Förhoppningen är att detta arbete, och eventuella andra engagemang, tas upp igen under
vårterminen med ny energi!

VÄRLDSMÄSTERIET
Verksamhetsåret 2018 var ett bra år för världsmästeriets utveckling på vår sektion, där
utskottet avancerades strukturmässigt och utvecklade sin verkställande förmåga. Tillsammans
arbetades en ny formula för mötesprotokoll och praxis fram och sattes i verket under
vårterminens start.
2 Feb - Taco Friday + Sauna
Ett lyckat första event för året med bra deltagarantal, av 43 st intressenter kom ca 20 st
Vi höll till i mässen och maten gick åt och alla blev mätta. Efteråt gick ett tappert gäng för att
bygga snögubbar och bada bastu i kårens bastu.
13 Feb - The Fat Tuesday
Fettisdagen firades med ett ordentligt semmelbak i Mässen. Av 32 intresennter dök ca 22 upp.
Semlorna blev sjukt goda, vårt hårt arbetande phøs blev även överraskade med en sats semlor.
22 Mar - Easter Event
Ett event med mycket internationella studenter, dock råkade det vara så att de hade själva
planerat en middagskväll i mässen samtidigt som vårt event, så de gjorde Lasagne osv medans
vi målade ägg och pysslade. VI fick iallafall en möjlighet att umgås och träffa alla och allt
vårt påskgodis tog slut! :)
25 Maj - Fuktionärstack för Vårterminen
Som tack för all tid och kärlek bjöds utskottets funktionärer på frukost vid Grand Hotel
25 Maj - Midsummer Party
Vårterminens förmodligen största event. Eventet nådde totalt 1500 personer vilket måste ses
som en marknadsförings succe. Av 57 st anmälda var det ca 25 st som dök upp samt ett tiotal
icke anmälda A-are. Eventet hölls utomhus i parken direkt väster om IKDC och A-Huset. Vi
dukade upp bord och la ut filtar och kuddar under träden, åt ett traditionellt
midsommarsmörgåsbord, drack snaps, pysslade och lekte lekar. Och självklart fanns där
midsommarstång samt jordgubbar och glass till efterätt. En inbjudan till detta event gick även
ut till samtliga världsmästerier på LTH, där de uppmanades att ta med sig sina internationella
studenter och lite mat och joina oss i parken. Men tyvärr dök endast ett fåtal från övriga
sektioner upp.
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Vi var ganska kort på bemanning och hade svårt att få färdigt all mat i utlovad tid men det
löste sig tillslut och vi fick en magiskt trevlig afton i solen.
11 Okt - Cinnamon Bun Baking
Hösten gick av stapeln med att baka kanelbullar i samband med kanelbullens dag. 28
anmälda, ca 12 personer dök upp. Inte jättemånga men ett roligt event där vi fick möjligheten
att träffa några av våra nya internationella studenter. Delikata bullar bakades och alla åts upp
medans vi spelade yatzy i skenet av levande ljus i mässen.
23 Nov - Kick off
Med nya medlemmar i utskottet och ett nytt världsmästeri-team var det dags för en kick off
vilket gjordes genom en afton i loungen med pizzabak och drinkar.

27 Nov - Advent Event
Ett event som tillägnades att välkomna julen till våra hallar. Vi åt pepparkakor och julgodis,
drack glögg och pyntade egna pepparkakshjärtan. Vi hade även lite brädspel som vi spelade
under kvällen. Ca 12 deltagare av 28 intressenter
18 Dec - Christmas Dinner
Höstens största event firades enligt svensk tradition med en stor Julmiddag. 39st var enade i
julens mirakel och eventet ett väldigt lyckat sådant. Utöver en fantastisk middag bjöds det
även på ett Julquiz som uppskattades av alla.
23 Jan - Funktionärstack för Höstterminen
Pga världsmästarens olycka och sjukskrivning under hela december hölls aldrig något tack
som planerat. Istället hölls tacket i början på vårterminen 2019 i form av en helkväll med fest,
just dance, hemmagjord sushi och en flaska sake
Avslutande ord
Många trevliga event och mysiga stunder delades under årets gång och uppskattades av
många. Trots stundvis låga antal aktiva funktionärer lyckades utskottet genomföra det arbete
och uppfylla de ambitioner som man hade hoppats på. Deltagandet av internationella
studenter har under året varit mycket varierande, och det har tidvis upplevts problematiskt att
nå ut med information till dem. Men i det stora hela är utskottet nöjda med året.
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NÄRU
Under vårterminen arbetade utskottet i huvudsak med Arkipelago-mässan. I år hölls mässan
den 9:e mars och fram till dess sålde NärU monterplatser, utformade en tematisk profil att
följa under mässdagen samt material till denna. Temat år 2018 var ”a work in progress” och
skulle spegla den kreativa processen som är gemensam för både Industridesigners och
Arkitekter, studenter och yrkesverksamma. Mycket fokus lades på att strukturera upp arbetet
för att underlätta under bygg- och rivdagarna. Arbetet fördelades på mindre grupper som
ansvarade för olika områden; till exempel att utforma mässkatalogen, fylla goodiebags eller
sköta logistiken i hallen. Vi är nöjda med mässan och fick bra respons. I framtiden hoppas vi
få stöd från Industridesigns programplanering för att mässan ska bli lika lockande för
Industridesigners!
Efter mässan pratade vi mycket om vad som fungerade bra och vad som inte gjorde det, vi
sammanställde och utvärderade för att överlämning och fortsatt arbete inom utskottet ska
fortgå med så små problem som möjligt. Medlemmarna avtackades med ett uppskattat
boulespel på boulebaren i Malmö.
Under hösten 2018 har det blivit ett lägre engagemang i NärU än tidigare år. Detta för att
flertalet studenter lämnat utskottet på grund av att de varit aktiva i flertalet samtidigt. Detta
har såklart lett till att utskottets aktiviteter och planering blivit något lidande.
Vi kontaktade flertalet företag för att se om det fanns intresse för att hålla i en
lunchföreläsning, studiebesök, workshop m.m. Det var dock dåligt gensvar från företagen
under hösten, många svarade att intresset fanns men drog sig sedan ur innan något konkret
kunde bestämmas.
Den kommunikation som skett med företag har präglats av att företagen haft svårt att se
incitament med att arbeta med NärU, t.ex. förväntade sig företag arvode. Det visade sig alltså
att kostnaden för att ha t.ex. lunchföreläsning vägde mer än den marknadsföring som de får
direkt till studenterna.
I november hade Arkipelagos riksgrupp möte i Stockholm, som tyvärr ingen i utskottet hade
möjlighet att delta i. Där diskuterades bland annat tryckningen av mässkatalogen, som nu i
fortsättningen kommer hanteras av varje enskild skola. Vi har ordnat med ett tryckeri i Lund
som vi förhoppningsvis kommer kunna ha fortsatt samarbete med.
Under hösten började vi planera inför mässan, det sattes upp en lista för vilka företag som IDstudenterna ville se på mässan, tyvärr var det svårt att få tag på de flesta av ID-företagen då vi
inte fått någon respons. Sökandet av sponsring påbörjades i år tidigare än vanligt, vilket vi nu
ser ett något mer positiv resultat av jämfört med tidigare år.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
A-sektionen verksamhetsåret 2018

AKTU
Aktivitetsutskottets arbete minskade under vårterminen. Många av aktivitetsutskottets
medlemmar hade under HT 17 engagerat sig i karnevalens idétävlingar vilket uppmuntrades
och sponsrades av A-sektionen och aktivitetsutskottet. När vårterminen kom hade dessa
tävlingar och sångarstriden upptagit all AktUs och många av de engagerade hade fullt upp
med arbete i Lundakarnevalen. Detta resulterade i att verksamhet och engagemang gick ner.
Dock höll A-sektionen ett gemensamt kö-event för uppropet till Lundakarnevalen vilket
anordnades av AktU, detta var mycket uppskattat. Idrottsutskottet fortsatte även sin
verksamhet under hela vårterminen och hjälpte till att arrangera event som idrottsturneringar
mellan de olika sektionerna inom TLTH.
Då AktU inte hade något större event planerat under våren så var det svårt att få till en
kärngrupp som kunde träffas och planera verksamhet. Ordförande hade trott sig kunna vara
mer engagerad, men studier visade sig uppta mer tid än förväntat. Tyvärr hölls inget
funktionärstack under vårterminen trots att det fanns planer om en tackfest, detta berodde på
att det var svårt att hitta ett ledigt datum för eventet p.g.a. att det antingen krockade med
sektionsverksamhet eller Lundakarnevalen.
På vårterminsmötet var AktU-ordf. en av få poster som det var konkurrens till vilket måste ses
som en succé efter vårterminens minskade engagemang. Det är viktigt att AktU får till en
kontinuerlig verksamhet av studenter som engagerar sig flera år i rad, vilket tidigare har
saknats på A-sektionen. En framgång under 2018 var den ändring i reglementet som gör att
AktU-ordf. numera väljs in på höstterminsmötet, vilket ger större förutsättningar till en
kontinuerlig verksamhet.
Under hösten har AktU jobbat hårt mot att bli ett bättre sammanhållet utskott med
regelbundna möten och tydligare agenda, då detta under den tidigare delen av 2018 ej fanns. I
september representerade ett par från våren återstående funktionärer AktU vid nollningens
vindsurfing med att göra mackor till deltagarna. Vid Invalsmötet fick AktU ett 20-tal nya
funktionärer vilket tydde på ett stort intresse för utskottets uppdrag.
Mycket kraft lades på att samla ihop utskottets funktionärer, både nya och gamla, och få
samtliga till att känna sig mer motiverade att delta i AktUs arbete, bland annat genom att hålla
en kick-off för alla invalda funktionärer i oktober, vilket blev mycket uppskattat.
Arbetet inför Sångarstriden kom igång strax efter nollningen, lite sent på grund av den
tidigare låga aktiviteten inom AktU. Men efter hårt arbete och fantastiskt engagemang från
deltagarna kunde A-sektionen sluta upp på en stolt 3e plats!
I och med det stora nya engagemanget i AktU kunde utskottet utöver Sångarstriden även hitta
på fler aktiviteter för A-sektionens medlemmar, som en Halloweenfest, ett pub-quiz som hölls
under en A-bar, och en insamling för Musikhjälpen som samma år hölls I Lund. A-sektionens
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deltagande i Idrottskollegiet har fortsatt tack vare AktUs Idrottsansvarige som hjälpt till att
hålla i ett par turneringar för sektionerna på TLTH, i bland annat innebandy och paintball.
Årets funktionärer tackades av med en god frukost på Grand Hotell.

INFU
Under vårterminen var det mestadels nyhetsbrev och ett fåtal affischer som gjordes av InfUs
medlemmar. Det var inte lika många engagerade som under höstterminen men fortfarande en
härlig stämning i gruppen. En genomgång av Photoshop/Illustrator planerades under ett möte
med samtliga medlemmar men kom ej att genomföras under vårterminen. Förhoppningsvis är
det ett event som istället genomförs under höstterminen.
InfU hade ett perfekt avslut och tack för sina medlemmar genom en lyxig frukost på Grand
Hotel i Lund vilket var väldigt lyckat!

A-rena
InfUs-ordförande samt två gamla medlemmar höll, likt de andra utskotten, i en lekstation
under nollningseventet A-rena.
Märkesmålning
Märkesmålningen flyttades till ett senare datum pga dåligt väder. Trots att eventet nu skedde
en tid efter nollningens slut dök några tappra A-funktionärer upp för att hjälpa till. Resultatet
blev ett återigen fräscht emblem i märkesbacken.
Utskottssafari
Utskottssaffarin var lyckad och resulterade i 26 nya medlemmar till utskottet.
Nyhetsbrev
På grund av GDPR krävdes en viss omstrukturering gällande innehavandet av maillistor.
Nyhetsbreven sänds fortfarande ut via Mailchimp men numera samlar kåren in uppgifter och
distribuerar ut maillistor till sektionerna. Dessa tog en tid att sammanställa vilket gjorde att
det dröjde ett tag innan veckobreven började skickas ut.
Organisation
Höstterminens första möte hölls den 23/10-18 och där introducerades de nya medlemmarna
till InfUs arbetsuppgifter samt att olika projektgrupper diskuterades.
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Tidning
Arbetet i redaktionen har flutit på smärtfritt. InfUs ordförande drog i det i början och vid
årsskiftet, när arbetsuppgifterna blivit tydligare, valdes två chefredaktörer.
Första upplagan av InfUs tidning; A4 beräknas släppas den 13e Februari 2019. Detta i
samband med en A-bar. WOOP!!!!!
Merch
Intresset för sektions-merch diskuterades i början av höstterminen. Merch-gruppen träffades
två gånger under höstterminen och kom fram till att fokus till en början skulle ligga på att
designa en collegetröja.
Posters
Beställningar av grafiskt material har skett i FB-gruppen. Intresset har varit stort och
arbetsbördan fördelats jämnt.
Kick-off
Den 10/11 anordnades en kick-off hemma hos en utav de gamla medlemmarna. Vi åt, drack
och quizade. En trevlig stund.

SEXMÄSTERIET
VT 18
“Alla Hjärtans bar”, A-bar med Lonely Hearts Club 14/2/2018
Sexets första event hade ambitiöst planerats vara en A-bar på Alla hjärtans dag i Mässen med
temat Lonely Hearts Club. Tyvärr blev eventet utan serveringstillstånd. Därför ändrades ett
A-bar till ett BYOB-event, som hade den ena nackdelen att det skulle bli svårt att gå runt
ekonomiskt om man inte säljer alkohol. Eventet gick bra, med rolig stämning. Efter eventet
fick husprefekten höra att i framtiden kommer han inte kunna tillåta några BYOB-event i
skolans lokaler. I nuläget var detta alltså det sista sektionseventet med egen alkohol.
Drinkkväll + ölprovning
Sexmästeriet samlades till att prova olika öl som alla skulle passa till A-barens utbud samt
lära sig, testa och diskutera kring några olika drinkar. För att hålla energinivån hög och
motarbeta alkoholens påverkan gjorde sexet eget pizza som blev helt otroligt gott och gjorde
alla glada. Efter prövningen vandrade hela sexmästeriet till bastun i kårhuset.
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-Dricksprovning/ -skola: Sexmästaren Elisa hade vald ut lika många drinkar på den
utmärkta drinksboken som fanns medlemmar i sexmästeriet. Drinkar hade likadana
ingredienser och de flesta var kaffe/mjölkdrinkar. Bargruppen hade köpt in ingredienser. Alla
i sexet fick välja en recept och på sin tur lära drinken till andra i valfri glas etc. Alla fick sen
smaka drinken och diskutera. Alla drinkar tycktes vara väldigt goda, vissa godare än andra.
Bättre anteckningar borde ha gjorts. Senare har speciellt Espresso Martini med
Frangelico-hasselnötslikören serverats på några event, och även White Russian planerats ha
med på barmenyn. Dock är båda något mer krävande än våra vanliga drinkar, eftersom de
måste skakas. Denna kväll möjliggjorde att vi har sedan dess kunnat sälja mer komplicerade
drinkar, alla i sexmästeriet har haft lite koll på vad de handlar om, och bargruppen blev mer
bekväm med sin roll.
-Ölprovning: Med hjälp av Systembolagets personal valde Lukas, Daniel och Elisa ut
några öl som skulle möjligen kunna säljas på A-barerna. Två flaskor per öl köptes in, och öl
satts i ett optimalt prövningsordning med hjälp av personalen. Även tre alkoholfria öl från
eget förråd lags till. Hela sexmästeriet smakade alla öl, utvärderade de och alla valde ut tre
favoriter. Prövningen var mycket bra hjälp för framtida evenemang då barmästarna har sedan
dess kunnat sätta ihop ölmenyn utifrån de öl vi har gemensamt provat. I framtiden har även
ciderprovning planerats.
-Att sammanfatta: Drinksskolan/ölprovningskvällen var mycket bra event för sexmästeriet.
Stämningen var avslappnad, men eventet ändå kontrollerad och genomfördes målmedvetet.
Som sexets event i stor skala ska också vara, eller hur! Som teambuilding funkade detta
utmärkt bra. Det var bra att man fick bokstavligen smaka på olika sorters öl, testa och lära sig
i ett mindre grupp där alla kände sig trygga var riktigt bra även ur barens perspektiv: En stor
utmaning på vårterminen var att hantera bar-avdelningen av sexet. Inom sexets liten grupp
fanns det nämligen ingen som kände sig bekväm med att bli barmästare, och ingen med stark
tidigare intresse till öl och drinkar. Att vi missade alkoholutbildningarna i början av terminen
gjorde situationen ännu värre, eftersom då var sexmästaren Elisa den ena som kände
alkohollagen och hur man serverar ansvarsfullt. Sexmästaren Elisa hade tidigare varit
barmästare på A-sex -17, men det behövdes helt enkelt någon som kunde ta över posten som
barmästare. Under sånt här kväll alla lärde sig mycket nytt och fick se att det inte är eller ska
vara så himla svårt att göra drinkar, och att man får lita på sin egen smak med öl. Detta kan
anses ha varit den första stegen mot att A-sex eventuellt fick en barmästare.

Arkipelago-A-bar (9/3/2018 om jag minns rätt)
-Årets arkipelago-tema: Work in Progress
-Plats: Gamla verkstaden
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-Serveringstillstånd för TLTH-medlemmar + lista
I samarbete med Näringslivsutskottet anordnade Sexmästeriet en A-bar där studenter och
representant av företag som deltog i Arkipelago-arbetsmarknadsmässan tidigare under dagen
var välkomna. Eventet blev mycket populär. Massor av företagsrepresentanter var med på
baren, som gjorde oss mycket glada. Sexmästaren glömde skriva ut gästlistan, så vi tyvärr har
vi inte informationen om hur många företagsrepresentanter deltog i baren. Antalet var dock
stor.
-För första gången använde bargruppen våra erfarenheter från ölprovningen vid inköp av öl.
Vi hade därför många olika, lockande alternativ på listan. Det var kul att se att många gäster
som satt länge på baren valde att prova flera olika öl under kvällen - vissa testade alla.
Bargruppen hade även en annan succe: “Elisas GT” med rosmarin och frysta tranbär såldes
för första gången. Även den var mycket populär.
-som traditionellt, fick alla sexmästerister ett märke i årets tema. Snyggt i kavajen!
Vårfårfiolsgasquen
-Utställningshallen
-86 sittandes varav 10 var gäster från Aalto universitet.
Den traditionella Vårfårfiolsgasquen anordnades i år i utställningshallen. I år hade vi valt ut
att ha tema på gasquen: paradis! Temat sträckte sig från dekoren till maten och baren. Som
året innan hade vi gäster även från Aalto Universitet. Årets sexmästeri var liten, och tyvärr på
gasquen var det tydligare än någonsin. Det lilla sexmästeriet lyckades skapa ett vackert fest,
som utifrån gästernas perspektiv gick utmärkt bra, men från sexmästerister krävde det för
mycket energi. Semästeriet debuterade med årets arbetsklädsel för första gången: våra vita
skjortor med epoletter i guld fick mycket bra uppmärksamhet.

Temasläppet med E och D (5/4/2018 om jag minns rätt)
-I gasquesalen
-typ 350 sittandes
-med eftersläpp, ständes klockan 02:30
-Tema: sektionsklädsel + gissa nollningstemat
A-sexet håll en sittning tillsammans med D och E, där phöset samt staben avslöjade sina
respektive teman inför årets nollning. A hade ansvaret över vegetarisk mat, och annars att
finnas där det behövs. Sittningen fortsatt med eftersläpp i gasquesalen.
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Vårutställningens A-bar
-Lokal: Balkongen i Utställningshallen och Mässen
-serveringstillstånd till slutet sällskap (TLTH-medlemmar) + lista
Sexmästeriet fick efterfrågan från programledningen om vi skulle kunna hålla ett A-bar i
samband med arkitektskolans årliga Vårutställningen. Deras mening var att detta skulle locka
fler till utställningens öppning, göra eventet till “mer vuxen”, och leda till ett bra mingel och
längre fortsatt kväll. Baren blev mycket uppskattat och hade bra stämning för hela kvällen.
Alltid kul att sälja alkohol till glada lärare.
Att skaffa serveringstillstånd för allmänheten hade krävt oss för mycket jobb och hade
dessutom blivit mycket dyrare. Serveringstillståndet till slutet sällskap ställde vissa
begränsningar: alla som deltar i utställningen kommer inte kunna gå på baren. Vad vi kunde
göra var att sträva efter att alla som jobbar i byggnaden samt alla andra som vi vet att inte är
TLTH-medlemmar skriver sig till gästlistan, som husprefekten Johnny ville få redan ett par
dagar innan eventet. Även några få företagsrepresentanter, släktingar och studenter var med
på listan. Det ursprungliga tanken var att baren skulle ta plats under balkongen och i
innergården i utställningshallen, eller alternativt i gamla verkstaden. Husprefekten med sitt
skiljande åsikt om baren gav oss mycket extra arbete. Han ville nämligen inte att baren ska ta
plats i samma våning med utställningen, eftersom en del besökare inte skulle ha någon
möjlighet att gå till baren. Johnny ville bara ge festtillstånd om baren skulle hållas i Mässen.
Sexmästeriet upplevde att Mässen inte är tillräckligt lockande lokal för att hålla en bar som
var menat vara i samband med utställningen, och att baren inte skulle fylla sitt syfte där.
Dessutom har bara A-sektionare och de som jobbar i huset tillgång till Mässen. Vi valde ändå
hålla baren. Slutligen blev lokalen balkongen + Mässen så att insläppsbordet placerades vid
trappan under balkongen, själva bardisken på balkongen och maten serverades i Mässen.
Detta fungerade faktiskt bra, dock var det såklart jobbigt att konstant behöva öppna den
dörren mellan Mässen och balkongen.
Tyvärr fick vi neka en eller två medlemmar av personalen från att komma in till baren
eftersom de inte var med på listan, även om vi själv visste att de jobbar i huset. Bland dessa
var den nya programledaren…
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HT18
NOLLNINGEN UR ASKAN
A-sexet anordnade fem sittningar under Nollningen: Temasittningen, AW i DK!,
KarnEvAlen, Sittningen ur Askan och Nollegasquen. Två av dessa var intersektionella
sittningar. I år även phaddrarna jobbade på sexmästeriets event.
Temasittningen 31/8/2018
-Räknat för 160 sittandes eftersom förra året sålde alla sittningar slut snabbt. Då hade man
haft plats för 130 sittandes. Slutligen blev ca 120 sittandes.
-Matlagning i Cornelis-köket
-Ljussystem från kåren, tekniker som visade oss hur det funkar.
-Låg mycket efter schemat, delvis eftersom alla phaddergrupper kom minst 20 minuter sent,
delvis på grund av att maten var sent, men mest eftersom vi hade brist på jobbare. Som tur
hade vi serveringstillstånd tills 01, annars hade vi behövt avbryta sittningen. Detta bevisade
att framtida Nollningssittningar måste ha insläpp 19.00 istället för 19.30 och att phaddrar
måste påminnas om att komma i tid.
-Kökets arbetsbelastning efter 18 blev alltför tung, som pressade matmästarna i onödan och
ledde till att maten var försenad under hela sittningen. Anledning: Tanken var att ha phaddrar
i köket i Cornelis i två pass under eftermiddagen: typ 3 personer från 11-16 och 15-19. Dessa
phaddrar skulle sen fått gå på sittningen, eftersom enligt planen vi skulle haft andra phaddrar
som jobbar under matmästarnas ledning under själva sittningen. Detta blev inte möjligt
eftersom phöset valde att minska antalet jobbare på eventet. Slutligen hade vi tre phaddrar i
köket under eftermiddagen. De hade fått höra att de ska kunna gå på sittningen, och därför
fick de gå efter klockan 18. I följande sittningar kunde vi se till att ha hela tiden några jobbare
i köket, som fortfarande inte blev optimalt men hjälpte till i alla fall.
-Mycket trevligt att samlas till Cornelis för gemensam jobbarmat vid 18.
-Bordsplaceringsproblem. Det visade sig hur svårt det kan vara att ha phöset, sexet och
sångmästarna inblandade i bordsplaceringen. Phöset och sångmästare valde inte göra något
karta över lokalen utan att kommunicera det till sexet i tid. Sexet skulle ha behövt kartan för
att ha koll på matpreferenser och alkoholfria etc. Därför fick sexet hastigt improvisera ihop en
bordsplacering. Vi insåg att det är mycket viktigt att ha en stor karta över bordsplaceringen
för serveringen. I framtiden skulle det vara önskvärt att hovmästeriet var ensam ansvarig över
att skapa bordsplaceringen.
-Tillsyn från tillståndsenheten gick utan problem.
-Möjligheten till eget eftersläpp diskuterades, men slutligen hade vi släpp på lophtet hos E.
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-Fint minimal dekor med effektiv ljus, men gick inte att släcka i taket längst fram i hallen som
var störande. Efter eventet frågade Elisa vad Vaktmästaren Jonas tycker man skulle kunna
göra åt problemet; Jonas visade vilka säkringar man ska dra för att släcka i taket.
AW i DK! 12/9/2018 (onsdag)
-Gasquesalen, 350 sittandes
-A tillsammans med W ansvarig över maten. A ansvarade över huvudrätten
-Eftersläpp i gasquen
-Mindre fin sittning med Danmark-tema. Vegetarisk!
KarnEvAlen 15/9/2018 (lördag)
-Utställningshallen
-210 sittandes (alltså precis så många som får plats i en finare sittning, med plats för två barer)
-A ansvarig över att fixa lokalen inför sittningen.
-A-sektionens biljetter såldes på Bonsai Campus-appen. Därför fick vi även ta lite högre pris
än andra.
-Eget insläppsbord för olika sektioner - en phaddergrupp från K hade förfestat för hårt, och
slutligen fick ett par nollor ledas hem. Detta visade sig hur viktigt roll de som sitter på
insläppet har, och även hur stor ansvar toalettvakterna har.
-Matstationen placerades i Black Box för första gången. Vi hade även två barer: en under
balkongen och en vid glasväggen. Den andra var kårens utomhusbar som vi fick låna.
-Ljussystem från kåren, samt som förlängningssladd för värmeskåpet
-Inga bordsprecent även om detta hade diskuterats
-Man tyckte att antalet jobbare var perfekt
-Eftersläpp i Gasquen med M som hade haft sin nollegasque samma kväll. Dock var M så sent
på schemat att efterfesten tog mest plats i Gropen.
-Tillsyn från tillståndsenheten. “Bra drag” tyckte de
Sittningen ur Askan (Slasquen) 18/9/2018 (tisdag)
-På Lophtet
-Max 90 sittandes. Vi hade nog lite under 80.
-Biljetter såldes på bonsai campus -appen
-Två rätters middag
-Inget alkohol på biljetten - därför behövdes bar som fungerar bra
-Alla tre matmästare fick sitta
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-Sexmästaren Elisa var märkbart sjuk den kvällen med feber, men André köpte henne lite
ibuprofen som hjälpte till mycket
-Inget eftersläpp: Dante spelade musik från bilen och ledde festfolket till Gropen
-Sexet spexade som sist på kvällen. Mycket effektivt sätt att kasta ut folk: spexa Stad i Ljus
och efter det lite något sorts rock och stänka vatten på gästerna.
-Insläpp 19 för att för säkert bli klara innan tillståndet går ut
-Vi blev klara vid kanske 22.30, städat klart innan 23.30
-Tydligen den bästa städningen under nollningen
Nollegasque 22/9/2018
-matlagning i Cornelis-köket
-Två pass i köket funkade, bättre än under Tema-sittningen
-plats: Utställningshallen
-Tre rätters middag med fördrink (med ganska låg alkoholhalt), vitt vin för förrätten och rött
till huvudrätten, Hallands fläder som snaps. Kaffe hade förbereds men serverades inte
eftersom tiden tog slut...
-Indeed, tillståndet gick ut klockan 00, och därför fick vi lite oartigt leda gästerna ut så att
lokalen var rymd klockan 00.15
-Saknade ordentliga kaffekokare
-Matstationen i Black Box
-Bra kontroll över serveringslokalen, men tyvärr sämre kontroll över hela huset. A-sektionare
som konstant sprang runt huset, även tre icke tillhöriga (dock medlemmar) som hade kommit
in i lokalen. Att phöset så gärna inte ville bry sig om reglerna längre kan nog förstås, men kan
beklagas. Om tillståndet hade haft tillsyn hos oss hade det kunnat leda till problem.
-Inget fyrverkeri i år - tror att de flesta sexmästerierna lite glömde bort att man brukar ha det...
-Eftersläpp i Gasquen med V-sektionen, dock jobbade vi inte.
Under nollningen ville vi visa till A-sektionens nya nollor att det inte är jobbigt att vara med
på sexet, utan jättekul. Detta lyckades vi med: i invalsmötet fick sexmästeriet 31 nya invalda
funktionärer…
A-bar: Pretto
Höstens första A-bar organiserades när gamla sexet hade lite återhämtat sig efter nollningen
och nya sexet hade blivit invalt. A-baren hålls i Mässen.Tanken var, att de nya invalda ska få
prova jobba med antingen baren, maten eller dekor. Även en hel del icke-A-sektionare deltog
i baren, mest märkbart var kanske att så många M-sektionare hade hittat vägen från källaren
till A-baren.
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Två till event hade planerats till December: en sittning med Nobel-tema i Cornelis och en
A-bar i samband med TLTH:s pubrunda. Arbetsbelastningen inför arkitektstudenternas
teknik-tentor visade sig vara så stor att sexet slutligen valde ställa in båda evenemang.

SAMMANFATTNING
2018 var på många sätt ett utmanande år för sektionen. Under året entledigades tre
medlemmar ur presidiet och orosmoment kring ekonomin under hösten i och med sexets
svaga försäljning bidrog till detta.
Dock kunde arbetet flyta på ändå, alla poster fyllnadsvaldes och intresset föra att engagera sig
var stort och tog oss lite på sängen. Detta belyste behovet av att skapa tydligare strukturer
inom utskotten och vikten av att balansera engagemanget så att inget utskott blir lidande.
Trots sexets svaga försäljning och svårigheter för Phöset att dra in spons gick Sektionen i
slutändan plus ekonomiskt, det verkar vara väldigt svårt att förutse hur ekonomin kommer bli
i slutändan och kraftiga svängar från år till år verkar vara vanliga. Ökad kontinuitet och
testamenteskrivning är viktigt för att undvika orosmoln av denna typ.
Så i slutändan var 2018 ett år som skapade stora förutsättningar för sektionen att växa vidare
och och profilera sig tydligare gentemot andra sektioner på LTH, samtidigt som vi allt mer
blir en del av den studentikosa gemenskapen.
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Styrelseledamöter i A-sektionens styrelse 2018
VÅRTERMINEN
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
NärU-Ordförande
InfU-ordförande
AktU-ordförande
Sexmästare
Øverphøs
SRA-ordförande
SRID-ordförande
Världsmästare

Henrietta Munter
Isaac Rescala
Henrik Pregler I Ludvig Werstam
Carl Tengström
Lisa Wennstam
Nina Cherrug
Oskar Nygren
Elisa Heroja
Alexia Pihl
Ulrike Donnerhack
Linus Brorson
Dante Zilliacus

HÖSTTERMINEN
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
NärU-Ordförande
InfU-ordförande
AktU-ordförande
Sexmästare
Øverphøs
SRA-ordförande
SRID-ordförande
Världsmästare

Henrietta Munter I Isaac Rescala
Isaac Rescala I Vakant
Ludvig Werstam
Carl Tengström
Maria Oscarsson
Veronica Larsson
Agnes Svensson
Elisa Heroja
Alexia Pihl
Ulrike Donnerhack
Anna-Maria Nilsson
Dante Zilliacus

Henrietta Munter, Sektionsordförande jan 2018-sep 2018
Isaac Rescala, Sektionsordförande sep 2018-dec 2018

BOKSLUT 2018
FÖR SEKTIONEN FÖR
ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN
INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS
TEKNISKA HÖGSKOLA,
A-SEKTIONEN
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Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

A-sektionens revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018
Matilda Gustafsson och Tove Hellerström, Revisorer 2018

I revisorsberättelsen redovisar revisorerna hur sektionens verksamhet och bokslut granskats,
kommenterar dessa samt lämnar förslag på hur vårterminsmötet bör agera i fråga om
balansräkningens fastställande och styrelsens ansvarsfrihet.
EKONOMI
A-sektionen har gått med resultatet + 69 977 kr. Av detta har 74 000 kr lagts på fondering
vilket är nästan 40 000 kr mer än förväntat. Vilket innebär en budgetavvikelse på 30 000 kr.
A-sektionen är en ideell organisation med mål att gå +/- 0 kr varje verksamhetsår. Vid
deklaration ser det inte bra ut att gå för mycket i vinst. Detta är ett återkommande problem
och inte unikt för 2018. Ovisshet kring ekonomin på grund av entledigande och fyllnadsval av
kassör kan till viss del ligga till grund för resultatet, men generellt tycks en brist på översikt
över den löpande bokföringen, och bristande stöd från utskottens ekonomiansvarige, bidragit
till resultatet.
Ett fel i den utgående balansen på bankkontot har hittats, vilket kåren och nuvarande kassör
har valt att hjälpa till att lösa. Detta arbete har som mål att bli klart till hösten, och då
summorna inte är extremt stora samt en plan för att lösa problemet är tillsatt anser vi att det
inte kommer påverka frågan om ansvarsbefriande. Däremot har detta lett till att vi inte kan
föreslå mötet fastställa A-sektionens balansräkning för 2018 då det kan finnas fel i ett par av
kategorierna. Vi föreslår därför att frågan skjuts upp till nästkommande terminsmöte, då den
enligt plan ska vara färdigställd.
Under året upptäcktes även fel i bokföringen från tidigare verksamhetsår, den löpande
bokföringen har i regel tidigare skett på ett bra sätt men bristande kunskaper har gjort att
balans- och resultatrapporter tidigare har varit felskrivna. Felet är åtgärdat men i framtiden
bör detta hållas koll på och hjälp bör sökas utifrån om fler frågetecken uppstår.
Under HTM diskuterades hur fondering inte bör vara en budgetpost då det kan leda till
feltolkning av resultatet, samt att det ser ut att vara en utgift när det är det motsatta. Hela

resultatet varje år bör läggas i fonderna eller användas direkt. Det har även uppmärksammats i
bokslutet att sektionen har runt 130 000 kr på bankkontot som ej är öronmärkta, en stor del av
dessa bör antingen flyttas till en fond/-er eller spenderas inom snar framtid. Dessa pengar
kommer från och ska gå tillbaka till sektionens medlemmar, sektionen ska inte handahålla
pengar om det inte finns ett syfte för det, exempelvis fond för framtida utgifter. Pengarna är
från tidigare års vinster.
NärU har gått med mer vinst än planerat, något som inte beror på stora intäkter, utan på en
brist på utgifter. Utskottet har lagt ca 15 000 kr mindre än budgeterat på Arkipelagomässan,
men dragit in lika mycket som planerat. De har heller inte använt sina pengar för
lunchföreläsningar och studiebesök, något som dock kan förklaras med ett sämre klimat i
branschen och därmed minskade samarbetsmöjligheter. Det är även synd att de inte utnyttjat
sin glädje och tack till fullo.
Sexet har gått med betydligt mycket mindre vinst är förväntat. Något som är synd efter förra
årets sexmästeris framgångar. Problematik med tillstånd och invändningar från husprefekten
kan ligga som grund för de låga intäkterna på årets barer. Dock har sexmästeriet uppnått sina
intäkter med råge till både Vårfårfiolsgasquen och Nollningseventen, vilket är kul! Det stora
problemet är att utgifterna för nollningen överskrider budget med nästan 35 000 kr, vilket gör
att resultatet ändå inte blir så stort som önskat. Det är viktigt att alla stora översteg alltid
kopplas tillbaka till styrelsen och det gäller alla utskott som inte går som budgeterat. Då
sektionen ändå går med vinst är detta i år inget större problem, men värt att hålla ögonen på
för nästkommande år.
Phøset har haft svårt att få in tillräckligt med spons, något som syns i utskottets intäkter, men
lyckats justera sin utgifter därefter och i slutändan hållit sig relativt nära sin budget. I
sluändan går de + 7500 kr, vilket nästan uppfyller den t-shirt-budget de inte använt sig av alls.
Det är kul att se att de klarade sig så bra, och genomförde en så bra nollning, trots
svårigheterna att få in spons, men synd att pengar som kunde ha lagts på nollningen inte
utnyttjades.
CeremU drog in mycket pengar till sektionen tack vare god försäljning av tygmärken och
sångböcker, främst under nollningen. Det är jättekul att utskottet växer, och att intresse hos
medlemmarna finns för mer försäljning av A-sektionsprodukter, om de förväntas hålla igång
samma takt av försäljning bör kommande budget ha detta i åtanke.
STYRELSEN OCH SEKTIONEN
Styrelsen 2018 har trots ganska stora motgångar gjort ett bra jobb! Det var tungt att året
började med många entlediganden av poster, däribland två inom presidiet, men styrelsen har
uppvisat stor hängivenhet till att inte låta sektionen bli lidande och lyckats hålla arbetet igång.
De stora ändringar som skett internt i styrelsen har, så vitt vi kan se, gått nästintill obemärkt
förbi för medlemmarna vilket styrelsen ska ha en eloge för. Att ordförande byttes efter halva

tiden är oturligt och tråkigt, men även det tycks ha fungerat bra med en hängiven ny
ordförande och en närvarande och stöttande avgående sådan.
Det är roligt att söktrycket till sektionen ökat efter det lite svalare fjolåret, något som skulle
kunna styrka tesen att 2017s dipp berodde mer på den stundande Lundakarnevalen än på en
nedåtgående trend i intresset för sektionen.
Det är roligt att styrelsen satsat så mycket på att synas för sina medlemmar, både med
instagram-konto och högre närvaro under nollningen (och till och med ett luciatåg!) något
som säkerligen också ligger till grund för det stora antalet nya funktionärer som valdes in
under hösten.
Vi ser även positivt på att styrelsen arrangerat roliga, och välbesökta, tack-event för att se till
att de funktionärer vi har känner sig uppskattade!
UTSKOTTEN
Det är roligt att se att CeremU växer så fort, ibland glömmer man att utskottet fick sin nystart
för bara tre år sedan. CeremU hade också sina motgångar detta år i form av att dess två
ordföranden under året båda entledigades. Detta till trots verkar utskottet vara populärare än
någonsin, och har slagit både säljrekord och lanserat nya sångböcker och egendesignade
märken. Dock är det tråkigt att utskottet inte riktigt använde varken sina glädje- eller
tackpengar under året, för att tacka alla de jobbat jobbat hårt för utskottets framgångar.
Att arkitektbranschen saktat ned något efter år av högkonjunktur är ett faktum, och att Phøset
känt av det i sitt sökande efter företagsspons är därför inte konstigt, men som de skriver i
verksamhetsberättelsen något värt att hålla ögonen på och tänka på till framtida budgeteringar.
I och med att Phøset inte riktigt kom upp de förväntande sponssummorna har de dragit ned på
utgifterna, och kunnat hålla sig inom sin budget. Det är viktigt att kunna justera sin ekonomi
efter rådande omständigheter.
Både SRA och SRID har gjort ett gediget arbete under året för att lyssna på studenterna och
försöka förbättra deras studiemiljö så mycket som möjligt. Det är kul att se att mycket fokus
lagts på att jobba med enkäter för att få bättre uppfattning om hur studenterna mår och
förmedla det vidare till programledningarna. Att se till att studiemiljön håller standard är
bland sektionens viktigaste funktioner.
NärU arrangerade ett lyckat Arkipelago 2017, det är bra att arbetet fortsätter att involvera
industridesign-studenterna mer i mässan, men synd att det inte kommit längre. NärU drog in
de budgeterade pengarna till sektionen, dock är det synd att inte så lite av utgifts-posten för
Arkipelago utnyttjades, då det är pengar som borde ha investerats i medlemmarna och deras
mässa. Det är synd att många medlemmar försvann till hösten och även NärU tycks ha känt av
det rådande branschklimatet då många företag inte ser incitament nog att jobba med

sektionen. Vilket kan förklarar varför så lite pengar också lagts på både studiebeök och
lunchföreläsningar.
Att AktU blev lidande av att många vände sig till Lundakarnevalen under våren är oturligt,
men inte oväntat. Vad som dock är roligare är att så många nya funktionärer kunde väljas in
till hösten, då många roliga event arrangerades!
Sexmästeriet har jobbat på bra. Dock är det synd att problemet att få ihop jobbare kvarstår,
speciellt under nollningen då det är viktigt att Sexmästeriet får skina för att kunna locka till
sig framtida funktionärer. Att se till att allt tack och glädje som finns används är viktigt för att
känna att det är kul att jobba. Att så lite av det “nylanserade” Nollningsglädjen användes är
väldigt synd. Dock är det jättekul att så många nya kunde väljas in under hösten, vilket är en
god grund för sexets framtida arbete!
SAMMANFATTNING
Att sektionen går med vinst är inte ett nytt fenomen, men något som borde eftersträvas att inte
ske. Vår budget utgör ett löfte till våra medlemmar om hur pengar ska investeras i dem och
deras studietid, och att gå med ett plusresultat visar på att vi inte uppfyllt detta löfte, och
spenderat de pengar som vi lovat. Generellt har under 2018, precis som många år innan, de
mindre utskotten inte spenderat så mycket pengar som förväntat. Sektionen har nu även
mycket pengar både i fonder och i företagskonto som inte används. Vi hoppas att sektionen
framöver kan investera mer i sina medlemmar så att det är kul att engagera sig och det stora
funktionärsantalet som tillkommit stannar kvar, och att de ser till att utnyttja pengarna som
finns i fonderna om medlemmarna vill göra en större satsning.
Styrelsen 2018 har under året styrt sektionen framåt och jobbat på otroligt bra, trots stundtals
hårda motgångar. Vissa utskott har haft svårare än andra att få nya medlemmar, men mycket
tyder på att sektionen kommer växa.
Med anledning av ovanstående föreslår vi mötet
att bevilja ansvarsfrihet för 2018 års sektionsstyrelse
I sektionens tjänst,

Matilda Gustafsson
Revisor 2018

Tove Hellerström
Revisor 2018
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MOTION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2019-05-07

Motion till A-sektionens vårterminsmöte 2019
Angående: Tillägg i medaljpolicy
Motionär: Hannes Gärdenfors i egenskap av ordförande för Ceremoniutskottet
Inledning och bakgrund:
I nuläget finns det fyra olika medaljer att få inom A-sektionen, tre av dessa är olika grader av
Representantsmedaljer, som man får efter att ha varit funktionär ett visst antal
mandatperioder, och en hedersmedalj som delas ut till någon som har gjort något väldigt
speciellt för sektionen.
Vi i Ceremoniutskottet tycker att medaljer är ett bra sätt av visa uppskattning för våra
medlemmar men även en kul del av studentlivet. I nuläget finns det ingen direkt utmärkelse
för att sitta med i styrelsen och därav tycker vi att en styrelsemedalj kan fungera som ett tack
och utmärkelse för de som suttit med i styrelsen.
Steget mellan att få 1:a gradens represetantsmedalj, fås efter 3 mandatperioder dock minst 5
terminer, och hedersmedaljen kan i nuläget vara väldigt stort. Att få 1:a graden sätter inga
krav på hur engagerad du varit eller hur mycket du har bidragit till sektionen med medan
hedersmedaljen har väldigt höga krav på engagemang och vad du har bidragit med. Samtidigt
anser vi att de kraven som finns för respektive medalj är rimliga då representantsmedaljen inte
ska sätta så höga krav på engagemang och hedersmedaljen ska vara åtråvärd att få och bör
därmed ha höga krav. Vi har därför valt att ta fram en medalj som ligger mellan 1:a graden
och hedersmedaljen. En medalj som är till för att utmärka de som bidragit med lite extra till
sektionen, men de behöver samtidigt inte gjort något extraordinärt, utan det räcker med att de
spridit lite extra glädje. Vi har valt att kalla denna medalj för Skalmans Aspirant.

Yrkande: Vi föreslår att sektionsmötet besluta;
Att

lägga till följande i Policydokument för sektionens medaljer och insignier:

“Styrelsemedalj
Delas ut till förtroendevalda utskottsordförande samt presidieledamöter efter fullgjort
engagemang i en mandatperiod. Kan fås efter ej helt fulländad mandatperiod, dock minst en
termin, vid fall av entledigande, vakantsatt post eller inval till kortare tidsperiod. Denna
bedömning görs i samråd mellan Ceremoniutskottet och Styrelsen.

Medaljen skall bestå av A-sektionens officiella A i lila och guld, med “Styrelsen” skrivet i
guld under A:et, hängandes i ett band i lila med en tunnare, svart rand i mitten.”
Samt:
Att

lägga till följande i Policydokument för sektionens medaljer och insignier:

“Skalmans Aspirant
Syftet med medaljen Skalmans Aspirant är att lyfta fram medlemmar som på ett föredömligt
sätt verkat för A-sektionen, spridit glädje och uppmuntrat till deltagande bland dess
medlemmar.
För att erhålla Skalmans Aspirant krävs att den nominerade:
● redan är representant av andra eller första graden,
● innehaft förtroendepost i utskott eller varit förtroendevald,
● bidragit till A-sektionens anda,
● att samt bidragit med stort engagemang i A-sektionen.
Förfarande vid utnämning:
● A-sektionens medlemmar äger rätt att nominera annan medlem som uppfyller ovanstående
krav
● Ceremoniutskottet mottager nomineringen och presenterar nominerad kandidat som
uppfyller kravet gällande representantmedaljer till Sektionsstyrelsen. Då ska även framgå att
Ceremoniutskottet framför en anonym persons nominering.
● Sektionsstyrelsen godkänner eller avslår Ceremoniutskottets kandidat
● Vid godkännande utdelas medaljen slutligen på Nollegasquen eller Vårfårfiolgasquen.
Medaljen skall bestå av Skalman i guld hållandes A-sektionens officiella A i lila, hängandes i
ett band i lila med en tunnare, svart rand i mitten.”

Hannes Gärdenfors
Ordförande för Ceremoniutskottet

MOTIONSSVAR TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2019-05-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTIONSSVAR TILL MOTION ANGÅENDE TILLÄGG I MEDALJPOLICYN
Styrelsen har följt CeremUs arbete under våren och håller med om att ytterligare medaljer för
att belöna engagemang vore positivt för sektionen.
Sektionsstyrelsen yrkar
att

sektionsmötet bifaller motionen i sin helhet,

Sektionsstyrelsen genom

Mia Tjus
Styrelseordförande 2019

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2019-05-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående Jubileumsbal 2020
Bakgrund: A-sektionen inom TLTH grundades 11 november 1965. Detta innebär att sektionen i
november 2020 firar 55 år. Under hösten 2015 firade sektionen 50 år med en jubileumsbal med
tillhörande ballunch dagen därpå. 2020 önskar styrelsen kunna ordna ett liknande evenemang och vill
därför tillsätta ett antal balgeneraler för att ta sig an denna uppgift. Vi vill dock hålla möjligheten
öppen att anordna denna bal på våren 2020 om möjligt. Detta på grund av att det är trevligare att hålla
en bal då det är ljust och varmt, hösten är hektisk och balen skulle i sådana fall kunna ersätta
Vårfårfiolsgasquen det året.
Dessutom finns nu gott om pengar både i sektionens jubileumsfond, och i dess företagskonto, som
bör spenderas.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar
att s tyrelsen utreder möjligheten att ha en jubileumsbal, eller annat lämpligt jubileumsfirande,
för A-sektionens 55-årsjubileum
att styrelsen tillsätter 2 balgeneraler som får i uppgift att planera jubileumsbalen.

Sektionsstyrelsen genom

Mia Tjus
Sektionsordförande 2019

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2019-05-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående anmodning och inbjudan till
Jubileumsbal
Bakgrund:
Vart femte år är det Jubileumsbal på A-sektionen för att fira sektionens begynnelse, nästkommande
jubileum äger rum 2020 då vi firar 55 års jubileum. I policydokumentet för anmodningar och
inbjudningar finns det listor på vem som ska inbjudas samt anmodas till våra större event som
Vårfårfiolsgasquen och Nollegasquen. De som bjuds in och anmodas är ofta styrelsemedlemmar,
(både nuvarande och föregående) kårkontakter och kårrepresentanter samt hedersmedlemmar och
inspektor. I nuläget finns det dock ingen punkt i policydokumentet som rör vem som ska anmodas
till sektionens jubileumsbal, vilket vi tycker borde finnas då det är ett bra sätt att få med folk samt
att ge tillbaka till de som driver vår sektion framåt.
Styrelsens yrkande:
Att

i policydokumentet för anmodningar och inbjudningar lägga till:

“Jubileumsbal
Följande personer skall inbjudas:
● Ordförande
● Inspektor
● Hedersmedlem
Följande personer skall anmodas:
● Styrelsemedlemmar
● Föredetta balgeneral
● Övriga utskottsordföranden
● De senaste fyra årens styrelser
● Tidigare ordföranden för A-sektionen som fortfarande studerar vid LTH eller som deltog i förra
årets arrangemang
● Hedersmedaljörer

● Kårordförande
● Kårkontakt

Sektionsstyrelsen genom

Mia Tjus
Sektionsordförande 2019

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2019-05-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition av ändring i anmodan VFFG
Bakgrund:
I nuläget finns det en punkt i policydokumentet för anmodningar och inbjudningar under vem
som ska anmodas till Vårfårfiolsgasquen som heter funktionärer. Denna punkten är tvetydig
då det är orimligt att anmoda alla sektionens funktionärer till Vårfårfiolsgasquen.
Styrelsens yrkande:
Att

i policydokumentet för anmodningar och inbjudningar, under rubriken
Vårfårfiolsgasquen och under underrubriken Följande skall anmodas stryka
punkten Funktionärer.

Sektionsstyrelsen genom

Mia Tjus
Sektionsordförande 2019

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2019-05-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

PROPOSITION ANGÅENDE SEKTIONSKLÄDSEL
Bakgrund:
Vid Höstterminsmötet 2018 fick styrelsen tillsammans med Phøset och CeremU i uppdrag att
utreda hur en ändring av sektionsklädseln praktiskt skulle kunna ske och ge förslag på en eller
flera ändringar i reglementet till Vårterminsmötet 2019. En utredning genomfördes med målet
att samla in fakta i frågan.
Utredningen tillsammans med en enkät skickades ut till medlemmarna via mail, vars svar
skulle fungera som underlag för styrelsens propositionsförslag. Av de 91 enkätsvaren drog
sektionsstyrelsen slutsatsen att sektionens medlemmar i stort ställer sig positiva till att ha kvar
A-kavajen som officiell sektionsklädsel. Dock önskar en stor del att ouverall ska finnas
tillgänglig att köpa på ett eller annat sätt. Under utformningen av propositionen har svaren
från årskurs 1 och 2 vägt tyngre än enkätsvaren från äldre årskurser, då vi tror att det är dessa
medlemmar i störst utsträckning kommer att beröras av frågan tillsammans med blivande
medlemmar.
Om man ser till enkätsvaren från årskurs 1 och 2 är det endast runt 25% som helt förkastar
A-kavajen och 25 % som helt förkastar ouverall. Övriga 50% ställer sig positiva till att ha
både A-kavaj och ouverall.
Sett till samtliga enkätsvar, årskurser 1-5 är det 25% som helt förkastar A-kavajen och 36%
som helt förkastar ouverall medan övriga 38% ställer sig positiva till att ha både A-kavaj och
ouverall.

Sektionsstyrelsen yrkar
att

behålla paragraf §1.8 Sektionsklädsel i Reglementet i sin helhet.
under Reglementets Kap 16 CeremU, p aragraf §16.2 Åligganden lägga till
formuleringen: “att tillsammans med Phøset ansvara för inköp och försäljning
av ouveraller”.
under Reglementets Kap 17 Phøset, p aragraf §17.2 Åligganden lägga till
formuleringen: “att tillsammans med CeremU ansvara för inköp och
försäljning av ouveraller”.

Sektionsstyrelsen genom

Mia Tjus
Styrelseordförande 2019

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2019-05-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

PROPOSITION ANGÅENDE KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE (ANDRA
LÄSNINGEN)
Bakgrund:

Sektionsstyrelsen håller idag styrelsemöten en gång i veckan. Till dessa möten åligger
det Sektionsordförande att kalla A-sektionens styrelseledamöter, inspektor och
medlemmar samt gå ut med förslag på föredragningslista till dessa. Handlingarna ska
även tillställas de ständigt adjungerade till Sektionsstyrelsens möten. Hur ordförande
kallar sektionens medlemmar regleras av stadgarna som säger att handlingarna ska
anslås på sektionens anslagstavla senast tre läsdagar innan styrelsemöte. Detta innebär
att det varje vecka ska skrivas ut två kopior av kallelse samt förslag till
föredragningslista som är ämnade att sitta uppe på sektionens anslagstavlor i tre
läsdagar.
I dagsläget publiceras sektionsstyrelsens kallelse och förslag till dagordning även på
sektionens hemsida likt protokoll från styrelsemöten, detta är dock inte reglerat i något
av sektionens styrdokument.
Styrelsen anser inte att det finns ett behov av att anslå kallelse samt förslag på
föredragningslista på sektionens anslagstavlor, utan att det istället borde åligga
Sektionsordförande att publicera dessa på sektionens hemsida. Dels då det kostar pengar
och innebär en negativ effekt på miljön att skriva ut två kopior av handlingarna, dels då
det innebär ett extra administrativt arbete då handlingarna tillställs övriga som ska få
handlingarna enligt stadgarna digitalt och IKDC inte nödvändigtvis är tillgängligt för
sektionens ordförande. Under det senaste verksamhetsåret har inte kallelse och förslag
till föredragningslista anslagits på sektionens anslagstavlor i tid och oftast inte alls utan
att någon sektionsmedlem har påpekat eller klagat över detta vilket tyder på att de inte
läses på anslagstavlan. Skulle dock hemsidan av någon anledning ligga nere borde
stadgarna formuleras så att sektionen garderar sig mot detta, för att handlingarna alltid

ska finnas tillgängliga för de medlemmar som önskar ta del av dessa.

Sektionsstyrelsen yrkar
att

i stadgarna kap 11 Sektionsstyrelsen §11.8 Kallelse ändra “Kallelse till

styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre
läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens
inspektor samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag
på föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.” till “Kallelse
till styrelsesammanträde samt förslag till förslag till föredragningslista skall,
senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och
A-sektionens inspektor samt publiceras på sektionens hemsida. I händelse av att
sektionens hemsida på något sätt inte skulle vara tillgänglig för sektionens
medlemmar ska kallelse samt förslag till föredragningslista istället anslås på
sektionsstyrelsens anslagstavlor. Kallelse samt förslag på föredragningslista
skall även tillställas ständigt adjungerade.”

Sektionsstyrelsen genom

Mia Tjus
Sektionsordförande 2019

