

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-04-02

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset
Närvarande:
Matilda Lundqvist, Ordförande
Katarina Ahnborg, Sekreterare
Clara Karlsson, Ordförande CeremU

Tova Sinobad, Sexmästare
Rikard Ostrand, Ordförande InfU
Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.11.

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

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Rikard Ostrand till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.

§5. Vad kan vi göra nu?
Tour de Styrelse med kåren blev inställt, men A-styret kan ha en egen cykelfest med nyinvalda, revisorer
och valberedning. Kan äga rum antingen 9/5 eller tidigare om folk vill och kan.
Idérunda för närmsta tiden:

InfU. Kan dra nytta av att de inte behöver ses fysiskt. Fortfarande bra pepp inför tidningen.
Merch-lansering kommer fortfarande ske, lite jobb med det.
Felix. Trevliga aktiviteter. Inom NärU arbetas det inför hösten.
SRA. Ska ha en sen kickoff, och så småningom tack.
Ordförande. Det man gör inom utskottet kan vara bra att publicera på sociala medier. Alla i styrelsen kan
få sin egen dag på instagram där man lägger ut vad man gör hemma under en dag som styrelsemedlem utskottsrelaterat eller ej. Behöver inte vara ambitiöst och nytänkande, men får vara det. Frågan kan gå ut
till alla funktionärer om någon vill ha en egen dag.
Såhär gör man: E
 tt inlägg på instagram där man introducerar sin insta-dag. Sedan lägger man ut på
stories under dagen. Ca två personer i veckan.
Matilda börjar imorgon.
Felix och Rikard kör nästa vecka.
Andra aktiviteter:
Aktiviteter för sektionen - först till kvarn för ett antal människor så det inte kommer för många.
Utomhusaktiviteter.
Ett sätt att få ner antal människor är att göra saker inom bara utskottet.
När phaddergrupperna kommer kan man ses inom dem också.
Man kan även fokusera på organisationen under en tid då inga evenemang tar plats.
Sprida kårens attitydundersökning angående digital undervisning.
§6. Sociala medier
Se punkt ovan.
Rikard kan lägga ut om vakant InfU-ordförande-post.
AktU lägger ut på söndag.

§7. Information från Kåren
Sök ny access till kårhuset, kan göras på tlth.se/access
Funktionärsval, många mindre poster som går att kombinera med annat, finns på tlth.se/lediga.
KFS attitydundersökning finns fortfarande ute.

§8. Viktiga datum
Inga nya.

§9. Övriga ärenden
Bra vårterminsmöte i tisdags.
Elin har börjat kolla på ekonomiskt stöd. Hela styrelsen kan kolla på utomstående aktörer där pengar
finns. Mailas till Elin.

§10. Nästa möte
Torsdag 16/4.

§11. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.02.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Rikard Ostrand

