
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2020-09-03 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 

 
 

Plats: Styrelserummet, A-huset, samt via Zoom 

Närvarande: 

Matilda Lundqvist, Ordförande 
Katarina Ahnborg, Sekreterare  
Elin Vilhelmsson, Kassör  
Clara Karlsson, Ordförande CeremU 
Emma Thorman, Øverphøs  
Elin Wahlqvist, Världsmästare 

Tova Sinobad, Sexmästare 
Lovisa Markus, Ordförande NärU 
Elias Cox, Ordförande InfU 
Beata Salonen Ripa, Ordförande AktU  
Ellen Hallström, Ordförande SRID  
Frida Bergström, 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: 
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud 
 

§5. Inval av funktionärer  

Elias Cox är föreslagen som ordförande för Informationsutskottet. 
 



 

Elias förklarar varför han vill ta sig an rollen 
 
Diskussion. 
 
Styrelsen beslutar att välja Elias Cox som ordförande för Informationsutskottet. 
 
 
§6. Uppdatering Nollning  

Hyperia går igenom den senaste nollnings-veckan. 
- Målarfärgs-incidenten löstes med husansvarig för det aktuella huset. 
- Överlag är det inte mycket sjukdom på campus. 
- Stadsvandringen löpte av väl trots orosmoment. 
- Telefonnummer för akuta/våldsamma/oroande situationer har delats i nollningsgruppen, men kan 

tas upp en extra gång inför nollorna. 
- Phöset behöver avlastning. Styrelsen ska hjälpa till där det går. 
- Ansvariga phaddrar behöver ta mer ansvar, då arbetet annars hamnar på pepparna.  

 
Diskussion angående hur styrelsen kan avlasta phöset.  
 
Möte med phöset och representanter från styrelsen ska hållas för att diskutera vidare.  
 
Alla behöver ta ansvar för att se till att ansvar hålls. Peppare, styrelse, phaddrar. Alla funktionärer bör 
påminnas om sitt ansvar, om konsekvenser och om allvaret i corona-situationen med smittspridning. 
 
§7. Post-nollning  

Efter nollningen kommer det diskuteras hur styrelsen vill arbeta och hur vi gör bäst för att alla mår bra. 
Även vad vi vill genomföra under terminen.  
 
§8. Jubileumsbal  

Ett möte med balgeneralerna har hållits, och förslaget är att jubileumsbalen ställs in då den inte kommer 
kunna genomföras så som den är tänkt. I stället kan något annat roligt anordnas en annan gång. 

Diskussion. 

Styrelsen beslutar att ställa in jubileumsbalen 2020. 
     

§9. Sociala medier   

Tova lägger upp från puben idag. Generellt under nollningen är det fritt att lägga upp på instagram, så 
länge man inte lägger upp reklam inför saker. Ok att lägga upp från preppning på stories.   

   



 

§10. Viktiga datum 

12/9 Nollegasque 
 
§11. Övriga ärenden 

Utskottssafari kommer diskuteras på nästa möte.   

§12. Nästa möte   

Torsdag 10/9.   

§13. OFMA   

Ordförande förklarar mötet avslutat 13.04. 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Clara Karlsson 

 


