
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2020-10-29 

 
 
 
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  
Ellen Hallström, Ordförande SRID  
Frida Bergström, Ordförande SRA 

 

Adjungerade:  

Kajsa Unéus 
Jon Liander Ankarcrona  
Guido Wohlfahrt 
Laima Dalsjö 

Hugo Oskarsson 
Sebyon Charo 
Hanna Ambuhm 
Astrid Hård af Segerstad 

Liv Johansen 
Rikard Ostrand 

 
 

 

§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 Emma Thorman till justeringsperson. 
 
 



 

§4. Eventuella adjungeringar    

Ständigt adjungerade: 
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud 
Axel Syrén, TLTHs representant 
 

Styrelsen beslutar att adjungera enligt lista. 

 
§5. Inval av funktionärer   

Styrelsen beslutar att välja in funktionärer till respektive utskott i klump. 

 

Funktionärer till Ceremoniutskottet 

Kajsa Unéus 
 
Styrelsen beslutar att välja in Kajsa Unéus som funktionär i Ceremoniutskottet. 

 

Funktionärer till Sexmästeriet 

Jon Liander Ankarcrona  
Guido Wohlfahrt 

Laima Dalsjö 
Liv Johanssen 

 
Styrelsen beslutar att välja in klumpen som funktionärer i Sexmästeriet. 

 

Funktionärer till JämlikA 

Hugo Oskarsson 

Styrelsen beslutar att välja in Hugo Oskarsson som funktionär i JämlikA. 

 

Funktionärer till Studierådet för Arkitektur 

Sebyon Charo 

Styrelsen beslutar att välja in Sebyon Charo som funktionär i Studierådet för Arkitektur. 

 

Funktionärer till Näringslivsutskottet 

Hanna Ambuhm 
Astrid Hård af Segerstad 
 



 

Styrelsen beslutar att välja in klumpen som funktionärer i Näringslivsutskottet. 

 

Funktionärer till Informationsutskottet 

Liv Johansen 
Rikard Ostrand 
 

Styrelsen beslutar att välja in klumpen som funktionärer i Informationsutskottet. 

 

Funktionärer till Aktivitetsutskottet 

Laima Dalsjö 

Styrelsen beslutar att välja in Laima Dalsjö som funktionär i Aktivitetsutskottet. 

 

§6. Nya Corona-riktlinjer  

Skåne har kommit med nya riktlinjer som gäller de kommande 3 veckorna, vilket gör att A-Sektionen 
måste ta ställning till våra planerade event. 

Tova har sagt att de pausar sina event, men att en distanssittning fortfarande känns genomförbar enligt de 
nya restriktionerna. Om folk anmäler sig i grupp, och att vi begränsar hur stor en grupp får vara. 

Diskussion. 

Tova lyfter att även om man begränsar hur stor en grupp får vara på en distanssittning, så är jobbarna 
många och umgås inte dagligen. 

Frida föreslår att ändra upplägget för distanssittningen. Att man kan ge ut recept och hålla aktiviteter på 
zoom, så får folk göra det de är bekväma med i så små grupper man vill. Johanna påpekar att de som 
anmäler sig själva kan ta det beslutet hur bekväma de är. Det lyfts även att man inte helt kan förlita sig på 
folks egna ansvar, utan att det handlar om vad man uppmuntrar till. 

Clara lyfter att vi befinner i en värre situation nu än i våras, då vi bestämde att stänga ned verksamheten 
helt. Och att göra det nu i tre veckor kan vara rätt. 

Matilda föreslår att vi pausar all fysisk verksamhet i tre veckor, men att ha de planerade eventen i tanken 
till senare datum. Möten med utskotten ska ske digitalt från och med nu, särskilt med tanke på att det är 
många nya. NärUs alumnitalks ska ske digitalt. 

Johanna lyfter att Kårens Corona-undersökningar visar på att många känner ensamhet just nu, och att den 
psykiska hälsan går ned. Och att det är viktigt att ha i åtanke när man pratar med sitt utskott om att saker 
ställs in. 

Clara föreslår att HTM genomförs digitalt, och meddelar att hon har fått mycket tips från andra sektioner.  

 



 

Styrelsen beslutar 

att A-sektionen uppmanar utskotten och de engagerade att pausa sådan verksamhet som 
innebär fysiska sammankomster tills vidare. 

Styrelsen beslutar 

att verksamheten som bedrivs inte heller ska uppmuntra sina medlemmar till fysiska 
sammankomster. 

   

§7. Sociala medier   

Kommer bli viktigare de kommande 3 veckorna. Kandiderings-storiesarna ska ut innan imorgon kväll då 
Matilda lägger ut ett sammanfattande inlägg. Alla kan fundera på roliga saker att göra på sociala medier.   

   

§8. Information från Kåren  

Axel meddelar att: 
● Man kan nominera till poster inom kåren, info finns på tlth.se/val. 
● Annars är det mycket som berör de nya restriktionerna. 

 
§9. Viktiga datum 

4-6/12 Save the date.  

 
§10. Övriga ärenden   

Elin W undrar om hon kan ta tillbaka sin tid i styris varannan vecka, som nu ockuperas av NärU. 

Alla utskottsordförande kan gå ut i sina utskott med att verksamheten pausas. 

HTM - digitalt. Hur många kan vara på plats? Ett förslag är att talman, presidiet och justeringspersonerna 
är på plats, dvs 7 personer som sitter tillsammans. Och att resten är på zoom. 

Styrelsen beslutar 

att endast talman, presidiet och justeringspersoner närvarar fysiskt på HTM, och övriga 
deltar digitalt. 

 
Frida lyfter att det är viktigt att vi försöker göra mötet roligt så att folk pallar vara med. Det kan vi 
diskutera vidare på propp-mötet. 

 
§11. Nästa möte   

5/11. 



 

§12. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat 13.00. 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Emma Thorman 

 


