

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-02-11

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 Marcus Bonder till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerade:
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant
Alma Fahlén Hammar, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda
Ceremu - Jobbar på. Har haft kickoff på zoom med utskottet.
Phös - Phadderinfo nästa onsdag. Det går trögt med tillsättandet av överpepp, Phöset försöker vidare fylla
posten.
Aktu - Aktu och sexet har gått ihop för att hålla i en event. Kickoff ska snart börja planeras.
Infu - Nyhetsbrev läggs på is tills vidare pga tidsbrist. Vill sälja fler muggar och därför försöka
marknadsföra dessa en del framöver.
SRA - Jobbar vidare med informationskampanj som kommer i nästa vecka.
Sexet - Event med Aktu, vill gärna laga mat i skolan men ska fundera kring detta.
JämlikA - Första delen av workshopen om normkritik i tisdags. Gick bra, en bra uppslutning. Andra delen
nästa tisdag. Fortsatt arbete med skolan och SRA för arbetet kring den homogena student- och
arbetskåren. Ska diskutera hur de andra sektionerna hanterar phadderutbildning under kommande
kollegiemöte.
Näru - Alumnitalks i måndags, sista anmälningsdag till arkipelago på fredag. Har hittills fått in 6
anmälningar, ev. en huvudsponor kommer in senare idag. Lunchföreläsning med Fredblads den 19/2.
Även ett ytterligare alumnitalk för ID den 22/2.
Kassör - Inget speciellt, har fått tillgång till banken.
SRID - går igenom CEQ:s. Har en grupp som kollar på en programutvärdering.

§6. Sociala Medier
Lovisa publicerar evenemang på facebook om lunchföreläsning med Fredblads nästa vecka.

§7. Information från Kåren
Påminnelse att kolla postfacket i kårhuset.
Det behövs fortfarande personer till projektgruppen för ARKAD! De poster som är vakanta är; Head of
IT, Service Manager, Art Director, Information Manager, Web Application Manager, Internal Systems
Manager. För mer info, se arkadtlth.se/recruitment. Vid frågor, maila till arkad@tlth.se eller ring/skicka
sms till 0704-18 79 27.
Input till verksamhetsplan 21/22: https://forms.gle/66wLzk41YdxS1MiBA

§8. Presidiets förslag om restriktioner

Presidiet träffades i måndags och diskuterade förslag till beslut för styrelsen kring hantering av möten för
sektionsverksamhet under rådande omständigheter.
Diskussion.
LTHs riktlinjer måste följas. Detta betyder att skolans lokaler tillsvidare inte kan användas för
sektionsarbete, oberoende av styrelsebeslut.
Styrelsen kollar på ett datum en kväll för vidare diskussion.
Styrelsen beslutar att förlänga beslutet från 2020-10-29 tillsvidare.
§9. Viktiga datum
17/2 - Phadder och pepparinfo
22/2 - Alumnitalks
Likabehandlingskollegiet kommer att hålla event någon gång runt 23-25 mars

§10. Övriga ärenden
Diskussion kring meddelande i styrelsechatt efter 18. Diskussion.
ÖPK kollar på ett gasquekontrakt, ett rullande schema för gasquen under nollningen för de kommande
åren.
Fråga om styrelse inte ska ha en kickoff etc på zoom. Det kollas upp.

§11. Nästa möte
18/2

§12. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.00.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Marcus Bonder

