

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-05-25

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
Vanessa Rundgren, Ordförande SRID

§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 Felix Teneberg till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar.
§5. Prislista för uthyrning
Elin meddelar att det på PK-mötet togs upp vad de olika sektionerna tar för pris vid uthyrning av olika
saker/lokaler. Det bör upprättas en prislista för allt som A-sektionen kan hyra ut, för att lättare kunna hyra
ut till andra sektioner samt till funktionärer och icke-funktionärer. Denna prislista kan sedan finnas på
hemsidan med kontaktuppgifter till hustomte.

Diskussion.
Förslag på prislista:
Uthyrning

Medlemmar/icke-medlemmar pris per dygn

Kira
Scenelement
Projektor
Volleybollnät
Barelement
Loungen
Värmeskåp

300kr/400kr
500kr
300kr/400kr
100kr
?
?
?

? = ska kollas upp av sexmästeriet.
§6. Donationsstege
Elin har mailat AF-borgen, blev hänvisad till AF och väntar nu på svar därifrån.
Matilda, Elin V samt revisorerna kommer påbörja arbetet.
§7. Funktionärstack (brev)
Det behöver sättas av tid för att skriva brev till funktionärerna. Om det är någon utskottsordförande som
känner att de inte har tid så kan styrelsen hjälpas åt med de funktionärerna.
Valfri A-sektionsprägel får sättas på brevet, samt en platt godis eller något annat roligt.
§8. Försäljning av ouvvar
Frågan om hur styrelsen ska bedriva försäljning av ouveraller kommer diskuteras inom presidiet
tillsammans med Emma, samt alla andra som vill vara med.
Försäljning av merch och ouveraller kan komma att ske med samma upplägg - i fråga om när på terminen
man börjar sälja osv.
§9. Sista mötet
På torsdag 28/5 på lunchen. Fika kan ske, inval av Infu-Ordförande kan ske.
§10. Sociala medier
“Glad Sommar” - bild från styrelsen
§11. Information från Kåren

Punkten stryks.
§12. Viktiga datum
Inga nya.
§13. Övriga ärenden
Avlsutning för styrelsen någon kväll nästa vecka, eventuellt 1/6 eller 2/6.
§14. Nästa möte
28/5.
§15. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.09.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Felix Teneberg

