

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-09-10

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

Tova Sinobad, Sexmästare
Lovisa Markus, Ordförande NärU
Elias Cox, Ordförande InfU
Ellen Hallström, Ordförande SRID
Frida Bergström, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.10.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Ellen Hallström till justeringsperson.
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerade:
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud

§5. Nollning v. 1-2
Emma meddelar att det rullar på bra. Phöset njuter av att ha släppt stoneface.

Nollekontraktet för funktionärer gäller till måndagen efter nollegasque, enligt kontrakten. Helst ska
funktionärerna agera enligt kontrakten fram till nollningen är över, så ett meddelande om det ska gå ut till
alla funkisar.
Sedan förra veckan har phösets avlastats, och det behöver fortsätta. Ett problem har varit
kommunikationsbörda, att fel personer kontaktas och får frågor vilket innebär en onödig arbetsbelastning.
Slack har fungerat bra.
§6. Post-nollning (Utskottssafari)
Någon form av utskottssafari och invalsprocess behövs, men kan inte ske som vanligt. Affisch och
FB-event behövs för att nå ut till alla, inte bara de som har varit med på nollningen.
Brainstorm:
● Intresseanmälan via länk för att kunna anpassa lokal.
● Ateljévis - en lunch per ateljé alltså 5 luncher.
● Rundtur i skolan. Med en karta
● Phaddergruppen
● Utställningshallen är svår då man inte kan stänga av den för andra under lunchen.
● Klickers för att hålla koll på hur många som är på plats.
● Utomhus - osäkert pga väder.
● Lägga upp kompletterande info om utskotten för de som inte vill gå på fysiskt safari.
En idé är att dela upp det på Fullskalelabbet och gamla verkstaden eller annan lokal. Matilda kollar med
Johnny och IKDC:s husprefekt om hur folk kan röra sig i skolan under ett eventuellt utskottssafari. Alla
utskottsordförande kan börja skriva på en info-text om sitt utskott. Elias tar poster och karta till InfU.
§7. Arkipelago 2021
Lovisa meddelar att planerande och diskuterande har börjat inför arkipelago 2021. Digital mässa är inte
aktuellt då det blir för dyrt. Gasque kan hyras för 1000kr, dock är det fortfarande max 50 pers. En plan är
att dela upp mässan på flera lokaler.
Matilda kan kolla även detta på husstyrelsemötet.
§8. Sociala medier
Instagram får användas. JämlikA har planer för Instagram.
§9. Viktiga datum
12/9 Nollegasque
§10. Övriga ärenden
Clara vill låna ut Alice nästa helg.

§11. Nästa möte
Nästa torsdag 17/9.
§12. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.12.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Ellen Hallström

