
 

                                                                                                     Protokoll  
Sektionsstyrelsemöte 2020-03-26 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 

 
 

Plats: Styrelserummet, A-huset  

 

Närvarande: 

Matilda Lundqvist, Ordförande 

Katarina Ahnborg, Sekreterare  

Elin Vilhelmsson, Kassör  

Felix Teneberg, Ordförande NärU 

 

 

§1. OFMÖ   

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.09. 

 

§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: 

Axel Syrén, TLTHs representant 

 

 



 

§5. Utskottsrunda   

Utskottsordförande finns med på telefon. 

 

Sexet. Lite ledsna i mästeriet. Digitala möten, men har inget riktigt att planera. 

SRA. Dialogmöten med olika institutioner inställda. Även inställda CEQ-möten. Digitalt 

programmöte i eftermiddag. 

JämlikA. Messenger-möte i måndags. Förbereder inför eventet i maj. Planerar ett event på 

nollningen. 

AktU. Inget möte i veckan, Beata har varit sjuk. Alla planerade event kommer ställas in. 

Planer på ett alternativt tandem-event, förslagsvis cykla till Lomma. Även något annat 

utomhus-event med fika. 

SRID. Inga möten, inställda föreläsningar. Vanessa uppdaterar sin grupp om vad som händer. 

Kollar om lunchföreläsningar kan hållas på zoom istället. 

VM. Hade möte förra veckan. Nästa blir digitalt. Det är många internationella studenter som 

har behövt åka hem, men VM planerar något billigare event för de som är kvar. Samarbete 

med AktU? Kan börja planera hösten i brist på annat att planera. 

Phöset. Phadderprocessen är i slutskedet. Härnäst ska grupperna spikas. Ska diskutera 

riskhantering kring olika event på möte idag. De ska även diskutera nollningen utifrån ett 

extremfall. Mycket arbete och funderingar om temasläppet. 

NärU. Formulerat mail till företagen efter möten med kåren. Mailen ska vara skickade, och 

fakturering sker i morgon.  

Info från Matilda: De företag som hoppade av kommer vi fakturera 60% av fulla priset, och 

erbjuda en plats på föreläsning i höst till pris av resterande summa.  

Det kommer inte bli någon mässa senare i vår.  

 

Diskussion om ekonomiskt stöd från olika håll.  

Vi kommer antagligen behöva söka något stöd, för att kunna bedriva arbete nästa år.  

 

Kassör. Vi kommer gå back, ca 40 000 vid årsslutet.  

 

§6. Balen  

Igår togs beslut av Ordförande, Vice Ordförande och Balgeneralerna att skjuta på balen. Med 

nya riktlinjer angående bordsservering, samt andra faktorer är det ett osäkert läge just nu. 



 

De har mailat Af-borgen och frågat om datum för i höst, och de hade ett datum kvar: den 17e 

oktober. Det är bekräftat att balen kan flyttas till det datumet.  

En ny inbjudan och anmälan kommer gå ut. Information går ut i eftermiddag på så många 

medier som möjligt.  

 

§7. Hedersmedalj på VTM  

Det har kommit in frågor om hur diskussionen för hedersmedalj kommer gå till. Egentligen ska 

nomineringen vara det enda underlaget till omröstning, det vill säga ska en diskussion inte 

behövas.  

Mötet bestämmer att vid VTM inte tillåta diskussion, och att göra sluten votering för 

hedersmedalj. 

Inför kommande voteringar om hedersmedalj kan det finnas syfte att införa krav på 

nominering, så att den verkligt kan stå till grund för omröstning även för de som inte känner 

den nominerade. 

 

§8. Vad kan vi göra nu?  

Fortsatt visa att sektion är igång, trots världssituationen. Styrelsen kan fundera till nästa 

möte på saker som kan hända inom utskotten då verksamheten inte fungerar som planerat.  

   

§9. Sociala medier   

Info om VTM. 

   

§10. Information från Kåren    

Om man tycker att studiemiljön påverkas negativt av rådande pandemi kan man kontakta 

kåren på ko@tlth.se eller sa@tlth.se. 

Det kommer lediga poster som heltidare och jobb med näringsliv. Info finns på tlth.se/lediga. 

KFS har attitydundersökning, finns länk på TLTHs facebook-sida. 

 

§11. Viktiga datum 

17/10 Jubileumsbal 

mailto:ko@tlth.se
mailto:sa@tlth.se


 

 

§12. Övriga ärenden    

Justeringsperson till VTM bör diskuteras. 

Stanken i styris - saneringsdag. 

 

§13. Nästa möte    

VTM på tisdag. 

 

§14. OFMA     

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.56. 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Elin Vilhelmsson 

 

 

 


