Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2021-03-25

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 12.08.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Johanna Adlerton Fredlund 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. Sociala medier
Jämlika vill posta på Facebook/instagram om vart man kan vända sig om man mår dåligt.

§6. Utomhusaktiviteter
Aktu har funderingar kring att anordna någon sorts skattjakt ute. Fundering kring hur man ser på att det
kanske kan uppmana till träffar.
Diskussion.
Se till att påminna om att följa restriktionerna och anpassar upplägget för att minimera kontakt mellan de
olika deltagarna.

§7. Medaljutdelning
Hur ska vi hantera alla de medaljer som ska delas ut?
Posta ut 1:a/2:a/3:e gradens medaljer till mottagare.
Förslag om att ceremU och sexet håller i någon sorts ceremoni tillsammans, aktu kan också vara med och
göra något kul.

§8. Information från kåren
Nästa torsdag är det ValFM, få kandidaturer har kommit in så om man är intresserad finns fortfarande
chansen. Se kårens hemsidan.
Lunds universitet kommer att öppna upp lite mer på studentområdet, t.ex. Bibliotek och datasalar öppnar
upp så småningom.

§9. Viktiga datum
26/3 - Sista dagen att skicka in proposition som ändrar i stadgarna.
31/3 - Sista dag för andra propositioner.
6/4 - Motionsstopp

§10. Övriga ärenden
Må bra runda, bra att ha i utskotten också!

På möten med pengakollegiet togs det upp att bokföringsprogrammet fortnox ska börja kosta 200
kr/månad, fundering kring hur vi ska göra med detta, dock ingen panik i nuläget. Kan vara så att kåren
betalar.
Många gamla dokument som finns kvar (exempelvis bokföringspapper) som kan vara dåligt att ha kvar då
man fortfarande står som ansvarig för dessa. Kan inte slängas utan måste brännas/förstöras. Förslag om att
göra som många andra sektioner och ha ett bokföringsbål under nollningen.

§11. Propositioner
Kolla över vad som står kring ens egna post i reglementet för att se om något behöver ändras.
Fråga om man kan skicka in en motion som en privatperson. Det kan man.
Propositioner kan komma att tas upp:
-

Policydokument kring GDPR då det idag inte finns någon sådan.
Ändring i reglementet kring balgeneraler.
Ändring i reglementet för jämlikas post, inkludera alla diskrimineringsgrunder.
Projektgrupper, ytterligare förtydligande ska läggas fram som proposition.
Valberedning av valberedningen, ändring i reglemente.
Projektledare Arkipelago, ska brytas ifrån närU, ändring i stadgarna.
Mindre korrekturer i stadgarna.

Extrainsatt styrelsemöte under kvällen den 7/4 för att gå igenom de skrivna propositionerna och
motionerna.

§12. Nästa möte
12.05, 1/4

§13. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.01.

Sekreterare - Embla Westman

Justeringsperson - Johanna Adlerton Fredlund
Ordförande - Oliver Mouratidis

