
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2020-08-13 

 
 
 
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 
Beata Ripa, Ordförande AktU  
Ellen Hallström, Ordförande SRID  
Frida Bergström, Ordförande SRA 
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud 
(Ständigt adjungerad) 

 

§1. OFMÖ    

Ordförande förklarar mötet öppnat 10.40. 
 
 
§2. Val av justeringsperson     

Styrelsen beslutar att välja Beata Ripa till justeringsperson. 
 
 
§3. Formalia   

Mötesformalian kommer anpassas lite efter zoom, då till exempel acklamation är svårt. Istället kan vi 
använda oss av “reaktioner” på zoom. 
 
 

§4. Mårunda     

Alla säger hur de mår och vad de gör. Generellt mår alla bra! 
 
   

§5. Styrelsephaddrar   

Alla nya styrelsemedlemmar får en phadder inom styrelsen som man snabbt och enkelt kan ha kontakt 
med gällande funderingar.  



 

 
   

§6. Coronamappen  

Finns i A-styrelsen > 2020 > Corona. 
 
Om man får mail eller liknande gällande corona, så kan man lägga in en PDF i den mappen. Är det 
väldigt långa dokument så kan man sammanfatta och lägga in i mappen. 
 
 

§7. Info om Nollning  

Det blir en nollning! Dock blir den anpassad så att allt sker smittsäkert. Schema för nollningen gås 
igenom under nästa möte, men styrelsen bör vara beredd på att behöva rycka in vid tillfällen då det 
behövs en extra person som har koll.  
 

● Styrelsemöte kommer ske varje vecka under nollningen, men kanske på olika veckodagar. 
● Kommunikation inom styrelsen: messenger-chatt. Den ska användas till viktiga saker som rör 

hela styrelsen. Är det något som kan tas två personer emellan så tar man det i en privat chatt.  
● Styrelse-bar kommer bli av onsdagen den 26/8 på eftermiddagen fram till sent. Den tar plats i 

utställningshallen, och två phaddergrupper i taget kommer då max-antalet är 50 personer. 
Information kring servering kommer gå ut till nollorna, tex bland all annan info de får inför varje 
event. 

● Info om nollningen kommer gå ut till alla phaddrar den 21/8. Så snart som nollorna har delats in i 
phaddergrupper så kommer info om att ringa nollan gå ut. 

● Sektionens klädsel, lokaler, tillhörigheter och sociala medier ska endast användas under officiella 
event arrangerade av sektionen. 

● Angående hur nollan beter sig i relation till riktlinjer så kommer en vett och etikett genomgång 
hållas i början av nollningen, som rör hur nollan förväntas bete sig. 

● Det kan finnas nollor som är i riskgrupp eller som är extra försiktiga. I sådana fall kan man prata 
med peppare/phös, men tänka på att respektera nollans integritet. 

● Det kan vara bra att sammanställa vilka personer som har vilka kompetenser, och därav kan 
ersätta nyckelpersoner på sittningar etc. Vid sjukdom är det bra om man kan lägga det på en 
person med liknande roll.  

● 20/8 16.00 - 17.30  är det stormöte med kåren för hela styrelsen på Zoom. 
 
Vid sjukdom ska man stanna hemma. 
 
 

§8. Styr 2020 i bokstäver på ouvve/kavaj  

Styrelsen kan fixa något kul att sy på kavaj/ouvve. Matilda ska försöka svänga förbi stoff&stil innan 
måndag. 
 
 

§9. Övriga ärenden    



 

Tova har lånat bort loungen 25/8.  
 
 

§10. Nästa möte    

Måndag 17/8 12.00.  
 
 

§11. OFMA  

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.15. 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Beata Ripa 

 


