
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2020-12-03 

 
 
 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 

 
 

Plats: 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 
Elias Cox, Ordförande InfU 
Beata Salonen Ripa, Ordförande AktU  
Ellen Hallström, Ordförande SRID  
Frida Bergström, Ordförande SRA 

 

§1. OFMÖ    

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.08. 
 
 
§2. Godkännande av dagordning och tid    

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid. 
 
 
§3. Val av justeringsperson     

Styrelsen beslutar att välja Elin Vilhelmsson till justeringsperson. 
 
 
§4. Eventuella adjungeringar    

● Oskar Håkansson 
 
Ständigt adjungerade: 
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud 
 
Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar 



 

 

§5. Inval av funktionärer 

Oskar Håkansson kandiderar som funktionär till Internationella Utskottet. 
 
Styrelsen beslutar att välja in Oskar Håkansson som funktionär i Internationella Utskottet. 

 
§6. Information från Kåren  

Elin Vilhelmsson meddelar att om man är funktionär för kåren ska man anmäla sig för tack. 
 

§7. Julkort  

Styrelsen brukar skicka ut julkort till olika människor som ska tackas.  
 
Brainstorm av idéer. 

● Använda påskkortet och klippa in tomteluvor samt resten av styrelsen 
● Ta kort där vi håller avstånd, ett långt julkort 
● Julgranen med coronapynt 
● Ihopklipp av kul bilder på oss 

 
Julgranen fick flest röster! Alla får som uppgift att till på tisdag hitta en fin bild på sig själv framifrån som 
kan klippas in på en julgranskula. Mapp: A-styrelsen -> bilder på oss. 
 

§8. Julefix (uppföljning från förra mötet)  

Flera idéer har kommit den senaste veckan. En projektgrupp bestående av Matilda och Johanna kan 
samordna. Om någon har något som kan vara med så ska man skicka det till Matilda eller Johanna så 
snart som möjligt :)  

    

§9. Sociala medier   

Tova meddelar att Rina vill lägga ut “sök till mästare”, idag. Frida vill lägga ut om informations-eventet, 
imorgon.   

 

§10. Viktiga datum 

Nästa möte kommer de nya styrelsemedlemmarna bjudas in av Matilda. För de avgående så är det 
överlämningsdags till de nya. 

 
§11. Övriga ärenden    

Elin V meddelar att det inte är tillåtet att lägga tack-pengar på alkohol.  
 



 

§12. Nästa möte    

10/12 12.05.  
 

§14. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.47. 

 

 

  

Sekreterare - Katarina Ahnborg 

 

 

 

 

 

Ordförande - Matilda Lundqvist 

 

 

Justeringsperson - Elin Vilhelmsson 

 


