
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2020-11-05 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 

 
 

Plats: Zoom, valfri plats 

Närvarande: 

Matilda Lundqvist, Ordförande 
Katarina Ahnborg, Sekreterare  
Elin Vilhelmsson, Kassör  
Clara Karlsson, Vice Ordf./Ordf. CeremU 
Elin Wahlqvist, Världsmästare 

Tova Sinobad, Sexmästare 
Lovisa Markus, Ordförande NärU 
Elias Cox, Ordförande InfU 
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 Ellen Hallström till justeringsperson. 
 
 
§4. Eventuella adjungeringar    

Ständigt adjungerade: 
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud 
Charlotta Sporre, TLTHs representant 
 

§5. Information från Kåren  

Charlotta meddelar att det nästa vecka är Arkad, dit vi gärna får anmäla oss.  



 

§6. Coronaspridningen på A-huset och IKDC  

Skolan har skickat ut information om att det är minst 1 smittad på A-huset/IKDC. Matilda har fått 
information om ytterligare smittade personer, och har vidarebefordrat detta till skolledningen. 

- Vissa kurser som går nu ställer till viss utsträckning krav på att elever befinner sig på skolan. 
- Den information om smittspridning som går ut i egenskap av A-Sektionen bör vara ett 

komplement till det som skolan skickar ut. 
- Är man själv smittad så ska man meddela de man har vistats runt, och isolera sig.  
- Matilda håller fortsatt kontakt med skolan.  

 
§7. Vad kan vi göra nu?  

Idéer för att hålla sektionsandan levande: 
● Lördag 7/11: Intervjua styrelsen om kladdkaka och dela recept på Instagram. Kladdgruppen: 

Clara, Frida, Matilda, Elin W. 
● Posters! InfU tar gärna emot beställningar. 
● Starta podd och bjuda in gäster! 
● Yoga med A-sek. 
● Ge utrymme för välmående-fokus. Välmående-veckan är om 3 veckor.  
● Instagram take-overs med de nya styrelsemedlemmarna.  
● Inspektor-Nina kan få utrymme. 

   

§8. HTM och mötet ikväll   

Ikväll har vi träff över zoom kl 18. På agendan står skriva propositioner, planera HTM och ha trevligt! 

   

§9. Sociala medier    

Lovisa lägger upp story om Alumni-talks imorgon.  

 
§10. Viktiga datum 

7/11 Kladdkakans dag. 

 
§11. Övriga ärenden   

Inga övriga ärenden. 

 
§12. Nästa möte   

Ikväll 18.00. 

 
 



 

§13. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.54. 

 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Ellen Hallström 

 


