
 

                                                                                                     Protokoll  

Sektionsstyrelsemöte 2021-02-04 

 
 
 
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 
Elias Cox, Ordförande InfU 
Alva Villebeck, Ordförande AktU  
Frida Bergström, Ordförande SRA 

 

§1. OFMÖ    

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.07. 
 
 
§2. Godkännande av dagordning och tid    

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

Styrelsen beslutar att välja Jasmina Wierzbicka till justeringsperson. 
 
 
§4. Eventuella adjungeringar    

Ständigt adjungerade: 
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud 
Axel Syrén, TLTHs representant 
 
Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar 

§5. Sociala medier 



 

InfU vill posta en till omgång med reklam för merch på instagram (lördag) samt en av postrarna på 
facebook. 

Jämlika kommer posta inför första workshopen om normer på tisdag. 

 

§6. Information från Kåren 

Kåren påminner om vakanta poster, maila Axel vid intresse. Mer information finns på kårens hemsida. 

Fråga om coronarestriktioner och kåren som setts i samlad grupp utanför kårhuset på lördagen. Kåren tog 
ner granris på skylt, satt kvar och fikade, tar med sig kritiken vidare. 

 

§7. A-sektionens covid-restriktioner 

Oliver informerar om att de riktlinjer som röstades igenom under tidigare verksamhetsår måste röstas 
igenom igen. Han informerar även om att det kommit till hans kännedom att vissa utskott har träffats på 
sistone.  

Oliver lägger fram som förslag att vi som styrelsen vill att utskott vill att de följer regeringens förslag. 
Diskussion. Jasmina lyfter att detta är något presidiet kan diskutera och ta fram några olika förslag för 
styrelsen att ta ställning till. 

Fråga kring hur ser på situationer som dessa, kåren vill gärna inte lägga sig i vad personer gör på sin 
privata tid, tänk på vad vi som organisation kan stå för om våra beslut börjar ifrågasättas, exempelvis från 
sektionsmedlemmar, lundagård etc. 

Presidiet kollar vidare på frågan, återkommer och lyfter för ett eventuellt beslut under kommande 
styrelsemöte. 

 

§8. Phösfilm 

Phöset sågs som privatpersoner i lördags, passade på att spela in två filmer. Sågs som privatpersoner men 
kan ses som en utskottsträff då de spelat in film. Har använt sektionsklädsel och det står A-phös i filmen. 

Ifrågasättning kring att de valt att ses utan att lyfta frågan i exempelvis styrelsechatten. Med facit i hand 
framgår att detta tydligt var sektionsarbete. En liknande film skulle ha kunnat gjorts via zoom för att 
föregå med gott exempel.  

Ordförande lyfter att det är bättre att lyfta för att diskutera innan det sker istället för att som i detta fall 
diskutera i efterhand. 

 

§9. Ordförande informerar 

 



 

§10. Viktiga datum 

9/2 - Workshop Jämlika 

 

§11. Övriga ärenden 

Frida hade möte med representanter från de andra arkitektskolorna. Om man har några frågor till de andra 
skolorna/vill veta hur det fungerar på andra skolor så kan man kontakta Frida. 

Marcus lyfter E-sektionen har spons på sina ovvar. Vill kolla upp ovve som sektionsklädsel igen. 
Diskussion.  

Fråga om när access träder i kraft, detta kommer förhoppningsvis ske snart men Oliver informerar när det 
är på plats. 

Fråga kring vem som är studievägledare för ark. Marcus har försökt fått tag på SVL sedan han blev tillsatt 
som ÖP, ID har precis fått en ny tillsatt och ark ska fått tilldelad någon/några (antagligen väg/vatten och 
någon till). Felaktig information på hemsidan, mailar man henne får man någon annan adress som inte 
heller svarar. Axel håller på att kolla upp och informerar vidare vid ett senare tillfälle. 

Jämlika har haft möte med ledningsgruppen och SRA. Arkitektkåren är väldigt homogen och likaså 
studentgruppen på skolan. Kollar på detta framöver, så man får gärna höra av sig till Johanna om man har 
några infallsvinklar/åsikter i frågan. 

 

§12. Nästa möte 

11/2. 

 

§13. OFMA 

Ordförande förklarar mötet avslutat 13.04. 

 

 

  

Sekreterare - Embla Westman 

 

 

 

 

 

Ordförande - Oliver Mouratidis 

 

 

Justeringsperson - Jasmina Wierzbicka 


