
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2020-05-14 

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

 

§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 Wahlqvist till justeringsperson. 
 
 
§4. Eventuella adjungeringar    

Ständigt adjungerade: 
Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud 
Katja Eftring, TLTHs representant 
 

§5. Utbyte med Delft  



 

Elin W har blivit kontaktad angående ett 6-8 dagars utbyte. Det behöver tas upp med programledningen, 
då det bara är sektionen som har kontaktats. Matilda kollar med Åsa om det ens är möjligt. Elin W ska 
försöka få mer information från Delft. 

 
§6. Prislista för uthyrning  

Bordläggs till nästa möte. 

 
§7. Regelverk för festverksamhet  

Styrelsen har fått dokument med kårens regelverk för festverksamhet i LTHs lokaler, inklusive 
utställningshallen och Bryggan.  

Diskussion om ett antal punkter som kan vara problematiska: 

● AVIG-personer. Vakt av utgångar.  
○ Har detta inte fungerat innan? 
○ Vet de hur sexmästerierna arbetar? 

● Inga sittningar i foajéer 
● Ingen fest efter 02.00 på vardagar och lördagar. 
● Man får inte börja rigga innan 17.00. 
● Ingen fest efter 20.00 på söndagar 
● “Inga privata event tillåtna” - vad händer med lophtet? 
● Att städning inte får skjutas upp till dagen efter. 
● Framförallt kritiskt för E-foajén, att de inte får hålla till där. 

Ström vill ha in våra åsikter, så att de kan föras vidare. LTH vill ta ett beslut innan sommaren.  

 
§8. Donationsstege      

Elin V har kollat med PK. De har inte tagit in donationer på länge, och rekommenderar att kontakta 
AF-borgen istället. Elin V kan göra det. 

Matilda föreslår att en mindre grupp inom styrelsen diskuterar detta närmre, eventuellt redan nästa vecka. 
Förfrågan skickas i chatten efter mötet. Just nu är det planering som behövs, och först i höst sätter 
donationsstegen igång. 

   

§9. Sociala medier     

Insta-takeover: Tova kan göra en dag närmsta tiden. De avgående styrelsemedlemmarna kan fråga sina 
efterträdare om de är intresserade av att göra en takeover.   

   

§10. Information från Kåren    

SOPen har skickats ut. Sista dagen för remiss är 22/5.  



 

Verksamhetsplanen för 2021 beslutas på ett kommande fullmäktigemöte.  

Kåren anordnar en League of Legends turnering i helgen som man kan anmäla sig till. 

 
§11. Viktiga datum 

Inga nya datum. 

 
§12. Övriga ärenden   

Förslag på datum för ett litet tack: 21/5, 22/5 samt 31/5. Alla ska kolla upp de datumen. 

Förslag på alternativt funktionärstack. Skicka ut brev till funktionärerna med en godis i för att visa 
uppskattning. Möjligtvis att utskottsordförande ansvarar för sina egna funktionärer. 

Matilda föreslår att vi klär upp oss på vårt sista möte för terminen. 

 
§13. Nästa möte    

21/5.  

 
§14. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.58. 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Elin Wahlqvist 

 


