
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2020-10-22 

 
 
 
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, Vice Ordf./Ordf. CeremU 
Emma Thorman, Øverphøs  
Elin Wahlqvist, Världsmästare 

Tova Sinobad, Sexmästare 
Lovisa Markus, Ordförande NärU 
Elias Cox, Ordförande InfU 
Beata Salonen Ripa, Ordförande AktU  
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 Wahlqvist till justeringsperson. 
 
 
§4. Eventuella adjungeringar    

Ständigt adjungerade: 
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud 
Axel Syrén, TLTHs representant 
Frej Östbrink, Revisor 
 
§5. Utskottsrunda   

CeremU: Sångbok, vett och etikett. Tour de CeremU. 



 

AktU: Kickoff, spökboll, cykelfest. Ett enklare event i juletid. 
JämlikA: Mycket på gång. CEQ, diskussionskvällar. 
Phöset: Haft info-möte. Finns taggade människor. Testamentesskrivning. 
Sexet: Svårt att hitta datum för event. 
SrA: Varit på möte om arkitektprovet. Haft programledningsmöte med lärarna.  
InfU: Haft möten med merch-gruppen. Rikard är taggad på tidningen. 
NärU: Fått godkänt för att ha 3 alumnitalks i nov/dec. Pågående diskussioner om att göra Arkipelago 
digital. 
Inter: Kickoff, tagga igång folk. Vill göra sig mer synliga. 
 

§6. HT20 - vad vill vi?  

● Tova vill städa förrådet. 
● Beata vill göra något kul med styrelsen.   

● Organisera/städa styris. 
● Clara vill fira en matdag i stil med banandagen. 
● Johanna vill diskutera hur vi vill arbeta i styrelsen. 
● Matilda kommer fortsätta dra i fasadskylten och tv-skärmar, i den mån hon orkar. 

Bestäms: 
1/11 - städa förrådet 
8/11 - städa styris 
Fira en matdag, men att vi ska fundera vidare kring vilken. 
En middag med styrelsen där det diskuteras vidare, förslagsvis innan propp-kvällen. 
   

§7. Sociala medier   

Idag utlyses poster, och de avgående kommer lägga upp inlägg om sin post. 
Det ska upp info om invalet ikväll.   

   

§8. Information från Kåren  

Nominera och kandidera till poster till fullmäktige, info på kårhemsidan tlth.se/lediga. 
 

§9. Viktiga datum 

7/11 NärU kickoff 
6/11 Distanssittning 
6/11 NärU alumnitalk ark 
13/11 Spökboll AktU 
16/11 NärU alumnitalk ID 
21/11 Cykelfest 
27/11 Sex-event 
1/12 NärU alumnitalk ark 
12/12 Sex-event 
 



 

§10. Övriga ärenden   

Sista minuten-ansökningar till utskott har kommit in. De som inte kan vara med ikväll på inval ska samlas 
på ett styrelsemöte och väljas in då istället. 
 

§11. Nästa möte   

Ikväll 17.00. 
 

§12. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.57. 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Elin Wahlqvist 

 


