
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2020-04-23 

 
 
 
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 
Emma Thorman, Øverphøs  

Elin Wahlqvist, Världsmästare 
Tova Sinobad, Sexmästare 
Felix Teneberg, Ordförande NärU 
Beata Ripa, Ordförande AktU  
Filip Lundquist, Ordförande SRA 

 

§1. OFMÖ    

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.07. 
 
 
§2. Godkännande av dagordning och tid    

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid. 
 

§3. Val av justeringsperson     

Styrelsen beslutar att välja Clara Karlsson till justeringsperson. 

 
§4. Eventuella adjungeringar    

Ständigt adjungerade: 
Axel Syrén, TLTHs representant 
Katja Eftring, TLTHs representant 
 

§5. Sammanställning av ekonomiskt stöd  

Kort genomgång av vad vi har hittat. Via länkarna i excel-arket finns det flera olika fonder. De kan delas 
upp mellan personer och ytterligare uppdelning kan göras för samma länk där det är mycket att gå 



 

igenom. Clara har kikat på arvsfonden och där var det mycket att kolla igenom. Tova och Beata hjälper 
till med den sidan.  

Uppdelningen skrivs in i excel-arket. Där kan man skriva in när man har kollat på en sida, vad man har 
hittat och kommit fram till. Var så tydlig som möjligt, så att arbetet går framåt och blir effektivt. 

   

§6. Sociala medier   

Filip gör take-over imorgon. Till nästa vecka: Beata och Hanna. 

   

§7. Information från Kåren    

Inte så mycket nytt. Enkät om distansundervisning ligger ute i en vecka till.  
Fullmäktigevalets röstning startar den 27/4. 
 

§8. Viktiga datum 

15/5 Styrelsens lilla cykelfest. 
 

§9. Övriga ärenden   

Clara undrar hur det går med InfU-Ordförande. Matilda meddelar att vi har en kandidat som kommer 
fyllnadsväljas på ett kommande styrelsemöte. 
 

§10. Nästa möte   

Torsdag 7/5.   

   

§11. OFMA   

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.35. 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Clara Karlsson 

 


