
 

                                                                                                     Protokoll  

Extrainsatt Sektionsstyrelsemöte 2020-10-11 

 
 
 
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  
Clara Karlsson, Ordförande CeremU 
Emma Thorman, Øverphøs  
Elin Wahlqvist, Världsmästare 

Tova Sinobad, Sexmästare 
Elias Cox, Ordförande InfU 
Beata Salonen Ripa, Ordförande AktU  
Ellen Hallström, Ordförande SRID  
Frida Bergström, Ordförande SRA 

 

§1. OFMÖ      

Ordförande förklarar mötet öppnat 14.26. 
 
 

§2. Godkännande av dagordning och tid      

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid. 
 
 

§3. Val av justeringsperson     

Styrelsen beslutar att välja Tova Sinobad till justeringsperson. 
 
 

§4. Eventuella adjungeringar     

Inga adjungeringar. 
 

§5. Konsekvenser person 3    

Fortsättning på protokoll 2020-10-04, §10. 
 
Matilda meddelar från möte med OK, Ordförandekollegiet på LTH. De pratade om detta specifika fall och 
diskuterade hur de olika sektionerna har gjort vid liknande fall.  



 

 
Diskussion. 

 
Röstning kommer ske genom sluten votering, och alla konsekvenser röstas om var för sig. 
 

Mötet ajourneras 15 min. 
 
Diskussion och formulering av konsekvenser att rösta om. 
 
 
Att rösta om:  
Är det styrelsens mening att Person 3 inte får delta i phøsinfot? 
Är det styrelsens mening att Person 3 inte får delta i överlämning till nästa års phøs med samma roll som person 
3?   
Är det styrelsens mening att Person 3 inte får delta i skiphtet för phøs2021 i Januari och Maj 2021?    
Är det styrelsens mening att Person 3 inte får föra vidare sin kunskap genom testamente?   
Är det styrelsens mening att Person 3 inte får synas på sociala medier i rollen som phøs (både genom gamla och nya 
inlägg på phøsets instagram, en spejsad nollning FB-grupp samt A-sektionens instagram och FB)?   
Är det styrelsens mening att Person 3 inte får delta på interna nollningstack så som tack för pepparna, sexet och 
phøset?    
Är det styrelsens mening att Person 3 inte får gå på tacksittning?   
Är det styrelsens mening att samtliga personer som har brutit nollekontraktet 2020 får motta en skriftlig varning? 
 
 

Styrelsen beslutar att gå till beslut. 
 
Styrelsen beslutar att välja Frida Bergström till rösträknare. 
 

- 
 
Styrelsen beslutar att Person 3 inte får gå på tacksittning. 
 
Styrelsen beslutar att samtliga personer som har brutit nollekontraktet 2020 får motta en 
skriftlig varning. 

 

§6. Information om etta     

Matilda informerar om en händelse under nollningen. Eventuella åtgärder sektionen kan ta ska diskuteras 
med den berörde innan det diskuteras i styrelsen. 
 

§7. Övriga ärenden    

Tova undrar hur det blir med testa-på-mötena nästa vecka. Detta kan bestämmas i chatten. Frida påminner 
om att vi ska göra inlägg om varje utskott i facebookgruppen. 
 
Problem med att sektions-mail inte går fram till Johnny.  
 



 

Frida lyfter en artikel från Lundagård angående sexuella trakasserier, och att vi som sektion kan arbeta 
med det. Matilda säger att det är en av de punkter hon har med på sin verksamhetsplan inför hösten.  
 

§8. Nästa möte   

Torsdag 12.05. 
 

§9. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat 16.54. 

 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Tova Sinobad 

 


