

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-01-28

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Zoom
Närvarande:
Oliver Mouratidis, Ordförande
Embla Westman, Sekreterare
Simon Stråle, Kassör
Jasmina Wierzbicka, Vice Ordförande
Marcus Bonder, Øverphøs
Johanna Ericson, Ordförande CeremU

Rina Zetterqvist, Sexmästare
Lovisa Markus, Ordförande NärU
Elias Cox, Ordförande InfU
Alva Villebeck, 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 Johanna Ericson till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
●

Sara Sällberg

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

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar
§5. Inval av Designphös
(Styrelsen beslutat att ta punkt 6 före punkt 5?)
Motivering av phøsfunktionär läses.
Styrelsen beslutar att välja in Sara Sällberg som designphøs.

§6. Utskottsrunda
InfU - Vill få 3 st affischer godkända av styrelsen inför släpp av merch.
NärU - Kontaktar företag, hittills 3 företag som tackat ja men anmälan är senare i år än tidigare, så fler
företag tackar förhoppningsvis ja.
Sexet - Har börjat planera sitt första event, på distans. Mer info kommer!
AkrU - Har haft sitt första möte, inledande diskussioner om event på distans. Ev. spelkväll.
CeremU - Arbetet med den nya sångboken har börjat samt fortsatt arbete med vett och etikett filmer.
SRID - Ettorna har en svår studiesituation, svårt att veta hur klassen mår när representanterna knappt vet
vilka deras klasskamrater är. SRID ska lyfta till skolledningen och trycka på deras ansvar att se till att
studiesituationen är okej.
JämlikA - håller på och förbereder inför föreläsningarna (om normer, normkritik och normkreativitet) i
februari, event kommer imorgon. Internutbildning inom utskottet planeras.
SRA - Ska försöka få ut en informationskampanj i februari kring vart man kan vända sig om man har
frågor eller funderingar.
Vice - Kollar på ledarskapsutbildning.
Phøset - Möte ikväll för att påbörja arbetet. Har hittat ett designphøs.

§7. Information från Kåren
Söker fler ledamöter till delegationen för sveriges förenade studentkårer. Finns info på TLTHs hemsida.
Kåren beslutade i veckan om fortsatta coronarestriktioner.
Finns en vakantsatt arvoderad post för grundutbildningen, kontakta Axel om mer info.

§8. Sociala medier
Phøset vill gärna göra en egen facebooksida där all information kommer ifrån. Diskussion.
(Vart kommer informationen ifrån, bra att kolla över kommunikationskanalerna)

Diskussion om InfUs posters inför kommande släpp av merch.
Styrelsen beslutar att godkänna InfUs samtliga posters inför släpp av merch.
§9. InfU nyhetsbrev
Elias kontaktade Rickard och har fått mer information. Mailade informationsansvarig för teknologkåren
men får inte ta mailadresser därifrån pga GDPR. Fortsätter att kolla på en lösning.

§10. Vistelse på skolan
SRA hade möte för att diskutera vistelse på skolan. Vissa som kanske inte behöver vara på skolan är ändå
det vilket gör att andra som faktiskt behöver vara på skolan inte kan det. Samma problem på ID, kan
sektionen på något sätt uppmana dess medlemmar till att följa riktlinjerna som skickats ut?
Infu tillsammans med SRA och SRID kollar på något sätt att förmedla detta till sektionens medlemmar.

§11. Viktiga datum
21/2 - styrelseutbildning (mer info kommer från kåren framöver)

§12. Övriga ärenden
Ordförandekollegiet har sitt första möte idag. Lyfta frågan om träffar för phøset, A-phøs vill gärna ha
tydliga riktlinjer och enighet mellan alla sektioner. Det senaste beslutet från kåren är att alla träffar sker
via zoom.
Accesslistan kommer att skickas in denna vecka.

§13. Nästa möte
4/2.

§14. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.07.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Johanna Ericson

