
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2020-09-24 

 
 
 
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 Elin Vilhelmsson till justeringsperson. 
 
 
§4. Eventuella adjungeringar    

● Filip Arkemar 
 
Ständigt adjungerade: 
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud 
Charlotta Sporre, TLTHs representant 
 
Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar 



 

 

§5. Inval av funktionärer  

Filip Arkemar kandiderar till barmästare i Sexmästeriet. 

Filip Arkemar förklarar varför han vill vara med i Sexmästeriet. 
 
Diskussion. 
 

Styrelsen beslutar att välja in Filip Arkemar till barmästare i Sexmästeriet. 

 
Clara Karlsson kandiderar till funktionär i Sexmästeriet. 

Clara Karlsson förklarar varför hon vill vara med i Sexmästeriet. 

Styrelsen beslutar att välja in Clara Karlsson som funktionär i Sexmästeriet. 

 
§6. Nollning  

Söndag 4/10 15.15 kommer ett styrelsemöte hållas för beslut angående brott mot nollekontrakt. 
Underlaget från ÖPK kommer behöva diskuteras innan mötet. Det finns även underlag från kåren att ta 
ställning till.  

Event som sker framöver är märkespicknick och märkesmålning. 

 
Diskussion om nollekontraktet och hur det kan utvecklas. 

 
Foton som har tagits under nollningen har ännu inte lagts ut på Facebook, men ett urval ska göras och 
komma upp så småningom. 

  

§7. Utskottssafari   

Matilda ska ringa Johnny. 
 
Den info som finns om utskottssafarit just nu kan gå ut på Facebook, och info om exakta lokaler kan 
komma senare.  
 
Schemat för vilken ateljé som ska gå när kan frångås i fall att någon missar sin dag eller inte har möjlighet 
att närvara en viss dag.  
 

 

 



 

§8. HTM  

Förslag på datum: 18/11. Detta då det är mycket arbete med handlingar och behandling av motioner och 
propositioner. Handlingar måste ut 10 dagar innan mötet och valberedning ska få fyra veckor på sig. 

Emma påpekar att det då blir mindre tid för det nya øverphøset att hinna välja sitt phøs innan jul, och 
föreslår den 11/11 istället. 

Diskussion. 

Röstning via handuppräckning. 

Datum för höstterminsmötet bestäms till den 18/11. 

 
Infu kan börja ta fram affischer redan nu. 

Till nästa år kan det vara bra att diskutera och utvärdera datum för HTM, och förberedelserna inför det.    

   

§9. Sociala medier   

Inget att rapportera.   

   

§10. Information från Kåren  

Charlotta meddelar att 
● Coronaenkäten ligger kvar och det får gärna gå ut till sektionen 
● Mjukstart av TLTH development 
● Ledamöter till Kåren utlyses fortfarande, vilket gärna får gå ut till sektionen. Frågor skickas till 

so@tlth.se 
 
§11. Viktiga datum 

24/10 Tacksittning 
18/11 HTM 
 

§12. Övriga ärenden   

Beata undrar hur det går med fasadskylten, och Matilda meddelar att ärendet just nu ligger hos henne. 

Inval v.43 preliminärt.  

Johanna meddelar att RFSU har en enkät som kan gå ut på A-sektionens FB. 
 

§13. Nästa möte   

4/10 15.15. 
 

mailto:so@tlth.se


 

§14. OFMA  
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.04. 

 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Elin Vilhelmsson 

 


