

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-04-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Zoom, valfri plats
Närvarande via zoom:
Matilda Lundqvist, Ordförande
Katarina Ahnborg, Sekreterare
Elin Vilhelmsson, Kassör
Clara Karlsson, Ordförande CeremU
Elin Wahlqvist, Världsmästare
Tova Sinobad, Sexmästare

Felix Teneberg, Ordförande NärU
Rikard Ostrand, Ordförande InfU
Beata Ripa, Ordförande AktU
Vanessa Rundgren, Ordförande SRID
Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.08.

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

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Vanessa Rundgren till justeringsperson.

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

§5. Riktlinjer från kåren/andra sektioner/vad gör vi?

Från kåren finns nya riktlinjer att ställa in all verksamhet. Olika sektioner har tolkat det på olika sätt, där
vissa fortfarande håller event men med begränsade folksamlingar. Hur ska A förhålla sig? Hur mycket
kan sektionen uppmana till samlingar?
Clara lyfter att beroende på vad vi bestämmer kan det bli ett ställningstagande för sektionen, och hur den
ställer sig i förhållande till vad folkhälsomyndigheten säger. Därav är detta viktigt att diskutera.
Just nu är detta mest relevant att diskutera för phöset, då de har vissa kommande evenemang. Men alla
utskott borde ha samma riktlinjer, och tolka dessa på lika sätt.
Diskussion.
Mötet beslutar
att A-sektionen uppmanar utskotten och de engagerade att pausa sådan verksamhet som innebär
fysiska sammankomster.
Mötet beslutar
att verksamheten som bedrivs ska inte heller uppmuntra sina medlemmar till fysiska
sammankomster.
§6. Sociala medier
Vi forsätter med Insta-takeovers. Clara kör på söndag. Nästa vecka: Filip och Vanessa (tisdag).
En idé att göra en story där man presenterar sig, och sedan spara den i händelse så att nya medlemmar kan
se vilka vi är. Den idén kan vara rimlig att återuppta när det närmar sig nollning.
Vanessa har ordnat föreläsning med studentprästerna på tisdag som hon kommer uppdatera om.
§7. Information från Kåren
Nya heltidare och styrelsemedlemmar har valts in. Vissa poster är tomma.
Enkäten om distansundervisning är fortfarande öppen
Fyllnadsval för fullmäktige. Info ligger på hemsida och facebook.
§8. Viktiga datum
21/4 föreläsning med studentprästerna
§9. Övriga ärenden
Clara frågar kåren om var sektionsskölden ska lämnas. Kåren ska fråga pedellen.
Bjud in alla till lunchföreläsning!
§10. Nästa möte
23/4 på zoom.

§11. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.51.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Vanessa Rundgren

