

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-11-13

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
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 12.06.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Beata Salonen Ripa till justeringsperson.
§4. Eventuella adjungeringar
●

Emma Rosell

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

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionärer
Emma Rosell kandiderar till funktionär i studierådet för arkitektur.
Styrelsen beslutar att välja in Emma Rosell i studierådet för arkitektur.
§6. Information från Kåren
Axel informerar:
● Tre heltidarposter byts ut vid årsskiftet. Aktivitetssamordnare kan man fortfarande söka till då
den posten inte har fyllts.
● Delegationen till Sveriges studentkårers fullmäktige kan man söka till.
● Rösta i fullmäktigevalet på fmval.tlth.se.
§7. Utskottsrunda
AktU: Kanske pepparkakstävling till jul. Kanske online-spelkväll.
SrA: Försöker se till att undervisningen fungerar så bra som möjligt. Hade möte med programledningen
igår angående covid.
Diskussion om den information som går ut på skolan angående Covid. Informationen som skolledningen
har gått ut med stämmer inte med hur det faktiskt ser ut.
SrID: Mycket arbete med enskilda situationer kopplat till Covid. Har blivit en mellanhand mellan elever
och lärare. Upplever att det är ett inkonsekvent tillvägagångssätt mellan olika institutioner och lärare.
InfU: Uppdelade i 3 arbetsgrupper. Designgruppen tar fram något kul att lägga ut på sociala medier.
JämlikA: Det går mycket bra. Har en idé om att starta “månadens tema”.
Sexet: Har tagit lite paus. Svårt att driva verksamheten. Ska ta kontakt med de nya invalda.
Phöset: Testamentesskrivning. Sista märkena från nollningen har delats ut. Har fått in utvärderingar.
Inter: Har haft möte där några idéer har kommit upp för online-event.
§8. Zoom vett och etikett
På driven ligger ett dokument om hur man håller terminsmöte på zoom, från W-sektionen. Vi kommer
skapa ett eget dokument av samma stil som läggs in i slide-showen, i syfte att instruera medlemmarna hur
mötet kommer gå till.
Alla styrelsemedlemmar ska läsa “zoom vett och etikett” som ligger på driven tills på måndag, och man
får gärna anteckna saker man tänker på.
§9. Sociala medier
Valberedningens förslag och kladdkakans dag lades ut senaste veckan.
Inför HTM kommer det läggas ut saker, och efter det kan InfUs posters läggas ut.

§10. Viktiga datum
16/11 kl 17 Gen-rep för HTM
18/11 HTM
§11.Övriga ärenden
Frida undrar om pausunderhållning till HTM. Matilda meddelar att det gärna ska vara klart till på
måndag.
§12. Nästa möte
Måndag 17.00.
§13. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.52.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Beata Salonen Ripa

