
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-04-01

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 12.07.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Rina Zetterqvist till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade:
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda

Sexet - Har börjat tänka på märke. Tankar kring vad man skulle kunna göra på distans.



CeremU - Fortsatt arbete med sångboken, genomsjungning i nästa vecka. Försöka sälja ut de kvarvarande
sångböckerna till rabatterat pris.

AktU - Håller på med skattjakt som ska äga rum helgen efter påsk.

InfU - Inte så mycket nytt. merchgruppen håller på att ta fram en tygkasse.

NärU - Håller på och samlar in adresser för priser från mässan så att dessa ska kunna postas efter påsk.

SRID - Morgonmöte för studenterna på ID, denna vecka om välmående (kuratorn var med). Färre och
färre dyker upp men har en del lunchföreläsningar planerade.

SRA - Inte så mycket just nu men har en del planerade möten i april.

Phöset - Svårt att få tag på husprefekten, Letar spons för fullt! Phaddergrupper på G, ekonomin håller på
att revideras. Hektiskt just nu!

JämlikA - Inte så mycket nu men vet vad de ska göra nu framöver.

§6. Sociala medier

Aktu - Lägger ut måndag eller tisdag kring skattjakten + under skattjaktsdagen.

Sexet - Vill posta presentationer kring mästarna.

JämlikA - Posta kring info om kuratorer/ställen att vända sig till.

§7. Välmåendeenkät

Oliver går kort igenom kring vad som stod i enkätsvaren.

Eget möte för att diskutera detta vidare planeras.

§8. Information från kåren

Kåren ej närvarande pga ValFM.

§9. Ansökan om undantag

Ansökan kring att Presidiet ska få ses fysiskt för att hålla i VTM.

§10. Beslut om undantag

Styrelsen beslutar att bifalla Presidiets undantagsansökan.



§11. Viktiga datum

10 eller 11 April - AktUs skattjakt

§12. Övriga ärenden

Gropen - 3 personer söks (gärna en blandning mellan A och ID). Fråga kring arbetsmängd och
arvodering. Förmodligen inte arvoderat men Oliver kollar upp kring uppskattat antal arbetstimmar för
uppgiften.

§13. Propositioner

Kväll för att gå igenom propositioner 7 April.

§14. Nästa möte

8/4, 12.05

§15. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.55.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Rina Zetterqvist


