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Sektionsstyrelsemöte 2020-03-19

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Matilda Lundqvist, Ordförande

Tova Sinobad, Sexmästare

Katarina Ahnborg, Sekreterare

Beata Ripa, Ordförande AktU

Elin Vilhelmsson, Kassör

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.16.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Elin Vilhelmsson till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerade:
Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant

§5. Budget
Elin meddelar om budget-revideringar, och att även revisorerna har kollat på budgeten.
Pga inställt arkipelago måste budgeten minskas med 60 000 kr, vilket innebär att allt mindre
nödvändigt måste skäras ned på. Även se över var man kan dra in mer pengar, t.ex. på
nollningen. Balens budget har reviderats, då de har högre utgifter än väntat.
Phöset jobbar hårt med spons.
Felix funderar över en ny mässa.

§6. VTM
Matilda har haft diskussion med OK och kåren, som råder att försöka genomföra de ledande
versamheterna så långt som möjligt, det vill säga terminsmötet.
För att locka människor att komma får vi vara öppna med riktlinjer, råd från kåren och hur vi
planerar att genomföra mötet. Även locka med roliga saker - val om hedersmedalj och inval
av poster.

Vad vi kan göra för mötet:
●
●
●
●
●

Fler pauser
Kolla med servicegrupp om att öppna ytterdörrarna i stora hörsalen som vanligtvis är
låsta
Se till att stolar står med en tom sittplats mellan varje
Tillhandahålla handsprit
Maten kommer vara hygienisk - portionspåsar eller liknande

Fundera över att hålla live-stream av mötet för människor som inte kan närvara.
Elin beställer 35-40 st matportioner, och ska kolla upp ställe att beställa från.

§7. Vårfårfiolsslasquen
Diskussion angående huruvida slasquen ska hållas, och om släppet ska hållas.
Vad som kan göras för sittningen, smittmässigt:
●
●
●

Vädra mycket
Inga sångböcker
Inte slänga mat

●
●
●
●

Tillhandahålla handsprit
Informera om förhållningsregler
Är man sjuk ska man inte komma
Kolla sjukdom i dörren

Ekonomi för sittningen:
●
●
●
●

Öka marginaler på dricka
Det behöver komma 50 personer
Preppen kommer försöka skjutas på så långt som möjligt, för att öppna för sena beslut
Pengar för tillstånd och lokal kan ej återbetalas.

Matilda kollar upp med OK om vi ska följa nationernas beslut att inte hålla nattklubb, och
därav inte hålla eftersläppet.
Tova ska dela anmälningslänken så det blir tydligare.

§8. Sociala medier
Inga ärenden.

§9. Information från Kåren
Cykelfest för styrelserna, anmälan ska komma ut snart.
Åsiktsdokumentsworkshop 30/3.

§10. Viktiga datum
17/5 VM midsommarbrunch

§11. Övriga ärenden
Beata tycker styris är tråkigt och stökigt, mötet håller med. Det bör rensas och möbleras om.

§12. Nästa möte
Torsdag 26/3.

§13. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.23.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Elin Vilhelmsson

