

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-12-10

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
Lovisa Markus, Ordförande NärU
Elias Cox, Ordförande InfU
Beata Salonen Ripa, Ordförande AktU
Ellen Hallström, Ordförande SRID
Frida Bergström, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.11.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Frida Bergström till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
●
●
●
●
●
●
●
●

Jasmina Wierzbicka
Rina Zetterqvist
Johanna Ericson
Marcus Bonder
Oliver Mouratidis
Embla Westman
Alva Villebeck
Simon Stråle

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

Styrelsen beslutar att adjungera enligt lista.
§5. Information från Kåren
Axel meddelar:
● Speak-up days pågår nu. Kåren har tagit emot feedback om relevansen av frågorna för just
A-sektionen.
● Kassörs- och revisorsutbildning idag.
● Kåren söker fortfarande Aktivitetssamordnare. Man kan spontankandidera på fullmäktigemötet
ikväll.
● Sveriges förenade studentkårer kan man engagera sig i! Om man har frågor kan man vända sig till
Axel.
● Ett nytt fullmäktige stiger på vid årsskiftet.
§6. Presentation av nya styrelsemedlemmar
Alla nyinvalda styrelsemedlemmar presenterar sig.
§7. Utskottsrunda
NärU: Oklart läge kring sponsring för Arkipelago. Oavsett kommer det gå ut inbjudningar för att kolla
intresse. Första alumni-talks för ID är bokat i januari.
CeremU: Nobelmiddag ikväll! Vett och etikett-filmerna är under utveckling.
JämlikA: Sista mötet för terminen i måndags. De planerar en digital föreläsning med PO från ID. Arbetar
med “månadens ämne”. De har även diskuterat arkitektkårens homogena sammansättning.
SrID: De har diskuterat skolavslutning.
SrA: Arbetet går trögt. Få medlemmar i utskottet, lärare som är sjukskrivna och andra som är lite
motvilliga. Kåren kan bidra med stöd vid eventuella möten med programledningen.
InfU: Merch-gruppen har bedrivit marknadsföring och tagit in en beställning. Tidningsgruppen har tillsatt
ytterligare en chefredaktör. Designgruppen ska hålla adobe-workshop kommande veckan.
Phöset: Pratar idéer om tack. Haft överlämning med ÖPK, och med nästa överphös.
AktU: Adventskalender nu i december. Lite svalt intresse, men ändå kul.
Inter: Planerat tack. Lite svårt att nå ut till de internationella studenterna.
Sexet: Går bra.
Kassör: Nästan klar med bokföringen för nollningen.
§8. Tack-uppdatering
Tack till funktionärerna blir biobiljetter.

§9. Ordf tog sig vatten över huvudet med julkul och kommer tagga ner
Lite ont om tid, men Johanna kan dra i det så att det kanske blir klart till jul. Johanna vill börja klippa
ihop det nästa vecka, så tills dess kan man skicka in saker.
§10. Sociala medier
CeremU lägger kanske upp något från Nobelmiddagen.
§11. Viktiga datum
16/12 sista dagen att lämna in kvitton.
§12. Övriga ärenden
Marcus undrar över InfUs posters där munskydd blivit inklippta.
§13. Nästa möte
17/12.
§14. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.57.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Frida Bergström

