
 

                                                                                                     Protokoll  

Extrainsatt Sektionsstyrelsemöte 2020-10-04 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 

 
 

Plats: 3042, 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 15.29. 
 
 

§2. Godkännande av dagordning och tid     

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid. 
 
 

§3. Val av justeringsperson      

Styrelsen beslutar att välja Frida Bergström till justeringsperson. 
 
 

§4. Eventuella adjungeringar      

Ständigt adjungerade: 
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud 
 

§5. Dokument skrivet av ÖPK    

Styrelsen har innan mötet fått ett dokument med en sammanställning av input från Överphöskollegiet och 
information från Kåren, gällande brott mot nollekontraktet.  



 

 
Matilda går igenom dokumentet. 
 
Meningen är att dokumentet ska kunna användas som underlag för en kommande policy. Kåren kommer 
ta de beslut som gäller phöben, men kommer lägga sig i linje med A-styrelsens beslut. 

 
Diskussion. 
 

§6. Information om händelserna   

Matilda informerar om händelserna.  

 
§7. Frågeunderlag, se bilaga 1    

Frågeunderlaget är framtaget av Matilda, Clara och Johanna samt är rekommenderat från Kårordförande 
och baserat på de frågor som KO gav som exempel. 

Matilda går igenom frågeunderlaget, bilaga 1. Konsekvenser kommer diskuteras allmänt, och inte för 
varje enskild individ.  
 

§8. Möjliga konsekvenser, se bilaga 1  

Matilda går igenom möjliga konsekvenser, se bilaga 1. 

● Att bli entledigad som phøs innebär att man inte får vara med på saker i framtiden.  
● “Nollningen 2020” avser, för A-sektionen, t.ex. tackfester för nollningen 2020. 

 
Diskussion.   

   

§9. Konsekvenser för person 1 och person 2 

Matilda föreslår att vi diskuterar konsekvenser för person 1 och 2 i klump, samt tar beslut för person 1 
och 2 i klump. 
 

Avslag. 
 
Diskussion. 

 
Röstning via votering. 
 

Styrelsen beslutar att ta beslut om person 1 och 2 i klump. 
 



 

Diskussion om fråga “Vilken kultur har vi haft på sektionen och vilken kultur vill vi ha?” från 
frågeunderlaget, se bilaga 1. 

 

Matilda yrkar på att ajournera mötet i 10 min. 
 

Mötet ajourneras i 10 min. 
 
 
Diskussion om fråga “Hur ställer vi oss till den specifika situationen med kontexten hur det har varit och 
hur det ska vara?” från frågeunderlaget, se bilaga 1. 

 
Diskussion om frågan “Är förtroendet för personen i fråga sårat och till vilken grad i relation till dess 
sektionsuppdrag?” från frågeunderlaget, se bilaga 1. 

 
Diskussion om frågan “Hur väl visste personen att den gjorde fel i situationen? Hur hanterade personen 
händelsen i efterhand? Hur ser personen på händelsen nu?” från frågeunderlaget, se bilaga 1. 

 
Diskussion om fråga “Vad finns det för positiva och negativa utfall för de olika konsekvenserna? Individ- 
och sektionsnivå.” från frågeunderlaget, se bilaga 1. 

 
 
Efter diskussion är följande konsekvenser möjliga för person 1 & 2: 

● Får inte vara med på event rörande nollningen 2020, däribland tacksittning.  
● Skriftlig varning, enligt kårens policy. 

 
Elin V föreslår att diskutera person 3 innan vi tar beslut om person 1 och 2. 

 
Mötet bestämmer att ta besluten för person 1 och 2 efter diskussionen om person 3. 

 
Mötet ajourneras i 10 minuter. 

 

§10. Konsekvenser för person 3  

Diskussion om fråga “Hur ställer vi oss till den specifika situationen med kontexten hur det har varit och 
hur det ska vara?” från frågeunderlaget, se bilaga 1. 

 
Diskussion om fråga “Är förtroendet för personen i fråga sårat och till vilken grad i relation till dess 
sektionsuppdrag?” från frågeunderlaget, se bilaga 1. 

 
Mötet ajourneras från 19.11 tills vi ätit mat. 



 

Mötet tillbaka 20.03 
 

Konsekvenser för person 3 tas som diskussion tillsammans med fråga “Vad finns det för positiva och 
negativa utfall för de olika konsekvenserna? Individ- och sektionsnivå?” från frågeunderlaget, se bilaga 1. 

 
Efter diskussion är följande konsekvenser möjliga för person 3: 

● Entledigande.  
● Inte ett entledigande, men konsekvens enligt senare bestämmelse* 
● Skriftlig varning, enligt kårens policy. 

 
*Då det ej finns klara konsekvenser för “inte ett entledigande”, kommer detta diskuteras på ett kommande 
möte (se protokoll 2020-10-11). 
 
 
Matilda går igenom röstningsprocessen. Röstningen sker genom sluten votering. 

Styrelsen utser Johanna till rösträknare.  
Röstlängden fastställs till 11 personer. 

 
 

Styrelsen beslutar att person 1 och 2 inte får vara med på nollningsrelaterade event rörande 
nollning 2020. 

 

Styrelsen beslutar att person 3 inte entledigas från sin roll som phøs. 
 
 

§11. Utskottssafari     

Stora problem med att få tag på Johnny. Därför har istället Jonas kontaktats som kan hjälpa till, men kan 
inte ta plats förrän på onsdag. Vi kommer försöka trycka in det på 3 dagar genom att klicka in och ut.  
Frida lyfter att det inte är optimalt att korta ner då, då styrelsen utsätts för väldigt många människor på 
kort tid. Matilda lyfter att det behöver ske så snart som möjligt för att invalet ska kunna ske snart . Men att 
det inte behöver kortas ned, och istället förlänga till veckan därpå. 
Elias tror inte att det kommer bli någon trängsel ändå om man har det på 3 dagar. 
 
Diskussion 
 
Det blir 5 dagar, för att inte blanda ateljéer osv. Ordning: QXYZID på ons, tors, fre, mån, tis. 
 

§12. Sektionsanslag på skolan  

Johanna lyfter att AktUs posters inte var lämpliga att sätta upp på skolan. Beata instämmer. Matilda 
påminner om att det i framtiden är bra att ha ett öga på saker som kommer ut från utskottet 
 
Frida lyfter att alla utskott vill värva medlemmar till sitt utskott, och om det bör diskuteras huruvida man 
tillsammans kommer fram till hur man marknadsför utskotten.  
Elin: Dela upp platser och antal posters över utskotten. 



 

Clara: Man kan använda FB-eventet också. 
 
Posters per utskott: 3st på A, 3st på ID. 
 
Inget utskott får köpa något “lock-snacks” eller liknande till utskottssafarit, utan presidiet fixar 
godisskålar till alla utskott. Det man marknadsför med ska spegla utskottet. Styrelsetröjor på! 
 
Clara kan fixa formulär. 
 

§13. Nästa möte    

Nästa vecka, dag och tid kommer.  
 

§14. OFMA  

Ordförande förklarar mötet avslutat 21.32. 

 

 

 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Frida Bergström 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1  

Frågeunderlag:  

Vilken kultur har vi haft på sektionen och vilken kultur vill vi ha? 
- Vill vi ha en förlåtande kultur eller bestraffande kultur? Finns det en balans? 
- Hur ställer vi oss till den specifika situationen med kontexten hur det har varit och hur det ska vara? 

Konsekvenserna för dagens beslut behöver inte överensstämma med framtida hantering av liknande 
situationer. 

 
Är förtroendet för personen i fråga sårat och till vilken grad i relation till dess sektionsuppdrag? 
 
Hur väl visste personen att den gjorde fel i situationen? Hur hanterade personen händelsen i efterhand? Hur ser 
personen på händelsen nu? 
 
Vad finns det för positiva och negativa utfall för de olika konsekvenserna? Individ- och sektionsnivå. 

- Vilken bild av sektionen sprids vidare? 
- Hur upplevs konsekvenserna för berörda personer? Phöset, nollan, phaddrar. Finns det andra personer som 

en inte tänker på? Hur påverkas relationen gentemot styrelsen och sektionen? 
 
--- 
 

● Avstängd från sektionen 
● Entledigad 
● Blir ej entledigad men får ej representera phöset i sektionssammanhang och event relaterade till nollningen 

2020.  
● Blir ej entledigad men får ej vara med på event relaterade till nollningen 2020 
● Inga konsekvenser 


