

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-10-07

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
Beata Salonen Ripa, Ordförande AktU
Ellen Hallström, Ordförande SRID
Frida Bergström, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 17.06.

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

§5. Utskottsrunda
Clara: Går bra. Ska bli ny sångbok.

Tova: Bar på torsdag. Tacksittning på g.
Beata: Är taggad. Vill tagga igång utskottet.
Frida: Har haft några avhopp från utskottet. Behöver representanter från trean och femman. Har bra
samarbete med kåren.
Elias: Har ett stabilt gäng. Ett par poster-förfrågningar på gång, men ingen i utskottet som vill ta tag i det.
Johanna: Ska ha ett litet tack nästa vecka och snacka inför kommande termin.
Lovisa: Full rulle. Fick tag i Johnny! Har skickat ut blankett till företag för att undersöka inställning till att
närvara vid en fysisk mässa. Lunds kommun vill göra en case-kväll med NärU.
Ellen: Spånar på alternativa sätt att samla in folks åsikter. Kanske en låda man kan lägga lappar i, kanske
ett google-form.
Emma: A
 lla är trötta.
§6. ARKAD-bankett
Arkad har en bankett, och Matilda har fått mail där det verkade som att hela styrelsen var välkommen.
Sista bokningsdatum är 18 oktober, sittningen är 11 november. Kostar 800kr. Matilda kollar med oss igen
innan den 18e för att se vilka som är intresserade.
§7. Inval till utskott
Efter utskottssafarit behövs det en vecka för att alla utskott ska hinna ha ett prova-på-möte. Förslag på
datum för invalsmöte är torsdag den 22/10. Problematik i att det förmodligen kommer va fler än 50
personer som vill väljas in.
Alternativt kan man genomföra invalet via zoom, och stryka punkten där varje ny funktionär ska motivera
varför de vill vara med i utskottet. Emma föreslår att man kan motivera i formuläret istället. Tova föreslår
att man sätter ut tider för när de olika utskotten väljs in. De i styrelsen som kan får vara samlade på plats,
medan resten är på zoom.
§8. Sociala medier
Matilda la upp content från utskottssafarit.
Om man får feeling för att lägga ut något så får man det, men dubbelkolla i styrelsechatten.
§9. Information från Kåren
Axel meddelar:
● Skickat ut enkät om distansundervisning vi Kårnytt.
● Fyllnadsval till fullmäktige på g.
● Höstfullmäktige äger rum 15 november.
● Sångarstriden är inställd.
● Arkad kommer hända digitalt.
§10. Viktiga datum

15/10 A-bar tema: Skördefest
22/10 Inval
§11. Övriga ärenden
Johanna har gjort en fin poster för JämlikA.
§12. Nästa möte
11/10 kl 14.00.
§13. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 17.49.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Johanna Adlerton Fredlund

