

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-05-06

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

Tova Sinobad, Sexmästare
Felix Teneberg, Ordförande NärU
Rikard Ostrand, Ordförande InfU
Beata Ripa, Ordförande AktU
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 Emma Thorman till justeringsperson.

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

§5. Sponsring från privatpersoner
Efter visst arbete med pengar från fonder är slutsatsen att det är svårt och krångligt. Ett förslag om
sponsring från privatpersoner har kommit upp, likt andra ideella organisationer gör.
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●
●
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●
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Donation i utbyte mot något t.ex. sitt namn skrivet på ett plakat.
Donationsstege - 10, 50, 100kr
Märke som man får betala valfri summa för.
Korten på bordet, vi är utsatta ekonomiskt.
Viktigt att formulera rätt och sköta snyggt. Förklara vad inom vår verksamhet som lider, alltså till
exakt vad vi behöver pengar.
Göra en film?

Diskussion.
Filip lyfter att det kan vara svårt generellt då hela samhället befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation,
och att det viktiga är att minska våra utgifter. Matilda hänvisar till den tillsatta budgetposten om
ekonomiskt stöd, och att det behöver fyllas till viss del.
Tova meddelar om regeringens omsättningsstöd. Kräver omsättning på 250.000kr
Axel tipsar om alumni-nät.
Hur gör andra sektioner, hur ställer sig kåren? Axel tror att det inte är något problem, men att det bör
diskuteras i pengakollegiet. Elin tar med sig det till nästa PK och återkommer nästa vecka. Därifrån
fortsätter vi.
§6. Sociala medier
Insta-takeover: Elin V tar imorgon. Tova kan ta nästa vecka.
InfU kommer lansera merch, kanske på fredag.
§7. Information från Kåren
Axel meddelar att några av de vakanta posterna har fyllts. Inför nästa år finns det vakanta poster på kåren.
§8. Viktiga datum
13/5 Temasläpp på zoom
§9. Övriga ärenden
Matilda har kontaktat Björn angående fasadskylten. Han tror det är bra att kolla om det behövs nytt
bygglov om man ändrar på designen. Annars är han positiv till att det kan gå att genomföra på befintligt
bygglov.
Beata vill fortfarande städa styris. Eventuellt nästa vecka. Matilda skickar förslag i chatten.
§10. Nästa möte
14/5

§11. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.55.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Emma Thorman

