
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-03-11

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 12.09.

§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

● Astrid Persdotter

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

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar



§5. Val av funktionärer

Motivering av Astrid Persdotter och Alva Villebeck för rollerna som øverpeppare.

Styrelsen beslutar att välja in øverpepparna i klump.

Styrelsen beslutar att välja in klumpen till Øverpepp 21.

§6. Sociala medier

Näru - lägger upp mycket nu i veckan i samband med Arkipelago.

Phöset - har startat en sida för A-phös.

§7. Information från kåren

Kandidera till heltidarposter. Info finns på kårens hemsida och informationskanaler.

Länk https://www.tlth.se/val/varfm

§8. Diskussion om undantagsgrupper

Överklagan, reservationer har kommit in, stark reaktion mot beslutet som togs. Kan vara fördelaktigt att
backa/dra tillbaka beslutet och försöka lösa frågan innan det går till en överklagan.

Diskussion.

§9. Beslut om bevarande/avskaffande av undantagsgrupper

Punkten bordläggs tills vidare. Styrelsen bokar in ett separat möte för att diskutera vad styrelsen kan
hjälpa till med för att tackla problemet ur en annan vinkel.

§10. Ansökan om undantag

Punkten bordläggs tills nästa styrelsemöte.

§11. Beslut om undantag

Punkten bordläggs tills nästa styrelsemöte.



§12. Välmående på sektionen under distans

Punkten tas upp på ett separat möte för att kunna diskuteras närmare.

§13. Viktiga datum

12 mars - Arkipelago

6 april - Motionsstopp för VTM

13 april - Handlingar VTM

20 april - VTM

§14. Övriga ärenden

VTM - Alla som går av sin post ska fundera på efterträdare och nominera alla eventuella kandidater.
Inspektor ska väljas in, styrelsen bör fundera på en kandidat till denna post.

InfU - Har tänkt att börja med nyhetsutskick via mail. Tidigare fanns en punkt på dagordningen där man
kunde lyfta saker att ta med i nyhetsbrevet. Kommer finnas med som punkt på framtida möten.

§15. Nästa möte

18/3

§16. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 13.06.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Frida Bergström




