

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-02-25

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 12.05.

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

§4. Eventuella adjungeringar
Tova Sinobad
Sarah Camitz
Clara Törnsjö
Erik Skans Mächs
August Mårtensson
Josefin Kocken
Matilda Wennerström

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

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar
§5. Utskottsrunda
Sra: Cirkelsamtal, letar fler medlemmar.
Aktu: Startat grupp för på styret.
Phös: Arbetet går långsamt, tema spikat.
Näru: Två nya företag till arkipelago, alumnitalks är uppskattade.
Ceremu: Jobbar på.
Sexet: Uppskjutet på styret, zoombar nästa fredag.
Infu: Vill ha mer merch, slår ihop merch och design.
Jämlika: Haft den andra workshopen om normer och normkritik.

§6. Sociala medier
Infu vill lägga ut ny merch-reklam.
Phöset vill använda sektionens facebook för utskick innan slack.
Marcus lyfter hur köp-och-sälj-gruppen på facebook ska skötas för att nya studenter ska hitta den.

§7. Information från Kåren
Arkad söker nya till vakanta poster.

§8. Tandem ställs in 2021
Tandem ställs in och kommer dessutom att utebli under 2022 då detta är ett karnevalsår.

§9. Välmående på sektionen under distans

Efter söndagens möte kan det vara en bra diskussion att ha, då ämnet lyftes under diskussionen.
Punkten bordläggs tills nästa styrelsemöte.

§10. Gropens användning
Denna punkt kommer att hanteras genom ett informationsutskick.

§11. Sektionsmedlemmar uttalar sin åsikt om corona
Tova: Vill gärna diskutera kring välmåendet för sektionsmedlemmarna. Aktivt göra saker som får
sektionsmedlemmarna att må bättre. Vi bör se till att tillräcklig information ges till medlemmarna för
exempelvis psykisk ohälsa. Tycker att det känns underligt att på privat tid träffas för att sedan sätta sig i
ett zoommöte.
Clara: Vi bör ta psykisk ohälsa på allvar. Samtidigt har vi ett ansvar som sektion att inte bidra till
smittspridningen.
Johanna A. F.: Likabehandlingskollegiet planerar flera evenemang för att arbeta med frågan om psykisk
ohälsa och ensamhet.
Ellen: Vi alla bryr oss om sektionsmedlemmarna, något vi bör komma ihåg i diskussionerna.
Tova: Problemet just nu är kanske inte att det inte finns människor att prata med utan att alla är deppiga.
Simon: Fråga hur vi inte kan ställa oss bakom att vi litar på våra sektionsmedlemmar/förtroendevalda när
detta är den riktning vilken exempelvis regeringen och folkhälsomyndigheterna valt att gå i.
Johanna A. F.: Lätt att folk börjar ses och därmed bidrar till smittspridningen. Lätt att exkludera
människor som inte vill bidra. Varför ska vi uppmana till fysiska sammankomster när det i samhället
pratas om fler restriktioner. Ser inte hur fysiska träffar ska lösa något.
Frida: Många är här för utbildningen först och sedan sektionsarbete.
August: Aktiva sektionsmedlemmar är väldigt bundna till restriktionerna. Ser inte hur en film som t.ex.
Phöset postar uppmanar till att andra ses.

§12. Röstning om coronarestriktioner på a-sektionen
Oliver delar förtydligandet för förslagen (bilaga 1).
Röstlängden fastställs till 12.

Styrelsen beslutar att avslå beslutsförslag 1 i sin helhet. (bilaga 2)

Styrelsen beslutar att godkänna beslutsförslag 2 i sin helhet. (bilaga 3)
Reservationer
“Jag reserverar mig mot styrelsen beslut om att låta funktionärer söka undantag från beslut om att fysiska möten inte
ska äga rum. Jag gör det till förmån för tidigare fattat beslut om att all verksamhet med fysiska sammankomster
pausas tills vidare.
Att styrelsen kan besluta att fysiska sammankomster kan få äga rum innebär att sådana sammankomster kan utesluta
de sektionsmedlemmar som inte kan eller vill delta.
Att fatta beslut kring vilka sammankomster som får ske är inte heller beslut jag anser att styrelsen bör ta, då det blir
en värdering i vilken verksamhet A-sektionen bedriver som är viktigare än annan verksamhet.
Dessutom anser jag att vi som sektion i första hand ska prioritera studenternas möjlighet till kvalitativ utbildning,
både för sektionens medlemmar men även för övriga studenter på utbildningarna. Så länge vår utbildning inte kan
och får ske åtminstone delvis på plats i A-huset och IKDC har jag svårt att se hur A-sektionen kan motivera att på
något sätt uppmana till någon form av fysiska sammankomster för sina medlemmar, både i och utanför LTH:s
lokaler.”

Frida Bergström, Lovisa Markus, Ellen Hallström, Elias Cox, Embla Westman samt Johanna Adlerton
Fredlund (Ej röstberättigad) har reserverat sina röster i detta beslut.

§13. Viktiga datum
Se “viktiga datum” på den gemensamma driven.

§14. Övriga ärenden

§15. Nästa möte
Torsdag 4/3, 12.05.

§16. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.09.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Alva Villebeck

Bilaga 1

Förtydligande till beslut
1. Undantaget förutsätter att de berörda följer FHM, LTH och regeringens restriktioner. Vid ändrade
restriktioner skall dessa omedelbart börja gälla istället.
Motivering:
Förhindra att samma ärende återkommer samt att gruppen snabbt ska kunna anpassas till de nya
restriktionerna.
2. Nekat ärende kan inte omprövas i styrelsen där restriktioner eller utförandet är oförändrat.
Motivering:
Förhindra att samma ärende tas upp flera gånger vid oförändrad lägesbild.

3. Vid förfrågan om undantag skall medlemmar, utskott, syfte, utförande samt information som kan
anses vara av relevant värde för beslut uppges. Tidsintervall* och/eller ett uppdrag** skall också
uppges.
* T.ex. 14 dagar från och med ”datum”. Eller från datum ”x” till datum ”y”.
** När tidsåtgången på ett uppdrag inte är självklar kan målet istället beskrivas. T.ex. ”göra en 3
minuters film om x” eller ”syftet med projektet är att åstadkomma x” eller “vi ska ha dessa
möten varje måndag”.
Motivering:
Underlag krävs för att genomföra röstning.
4. Ansökan om undantag skickas via mail till ordförande på a-sektionen.
Motivering:
Ordförande på a-sektionen ansvarar för att ta emot och informera styrelsen om förfrågningar.
5. Undantagsfall röstas igenom på styrelsemöte, vid behov anordnas ett separat möte. Undantagsfall
röstas igenom i den ordning de inkommer.
Motivering:
Skapa en ordnad struktur i hur undantagsfall behandlas.
6. Alla sektionens medlemmar skall äga rätten att söka undantag.
7. Vid beviljat undantag skall medlemmarna i den gruppen inte ingå i en annan undantagsgrupp.
Motivering:
Förhindra att en grupp umgås med fler personer än restriktionerna tillåter.

Bilaga 2

Beslut
Styrelsen beslutar
att

A-sektionen uppmanar utskotten och de engagerade att pausa
sådan verksamhet som innebär fysiska sammankomster tills vidare.

att

verksamheten som bedrivs inte heller ska uppmuntra sina
medlemmar till fysiska sammankomster.

Bilaga 3

Beslut
Styrelsen beslutar
att

A-sektionen uppmanar utskotten och de engagerade att pausa
sådan verksamhet som innebär fysiska sammankomster tills vidare.

att

verksamheten som bedrivs inte heller ska uppmuntra sina
medlemmar till fysiska sammankomster.

att

undantag kan röstas igenom under styrelsemöte.

att

undantaget förutsätter att de berörda följer FHM, LTH och regeringens
restriktioner.

att

nekat ärende inte kan omprövas i styrelsen där restriktioner eller utförandet är
oförändrat.

att

vid förfrågan om undantag skall medlemmar, utskott, syfte, utförande samt
information som kan anses vara av relevant värde för beslut uppges.
Tidsintervall och/eller ett uppdrag skall också uppges.

att

ansökan om undantag skickas via mail till ordförande på a-sektionen.

att

undantagsfall röstas igenom på styrelsemöte, vid behov anordnas ett separat
möte. Undantagsfall röstas igenom i den ordning de inkommer.

att

alla sektionens medlemmar skall äga rätten att söka undantag.

att

för beviljat undantag skall ingen av medlemmarna i den gruppen ingå i en annan
undantagsgrupp.

