
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-04-08

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
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 Johanna Ericson 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

Sexet - bar nästa onsdag, vill dela evenemanget via sektionens facebook.

InfU - merchgruppen vill marknadsföra muggarna igen.

AktU - skjuter på skattjakt och därmed även att dela på sociala medier

§6. Information från kåren

ValFM i torsdags men endast KO valdes in. Uppmana gärna till att söka de andra heltidarposterna. Maila
kåren vid frågor eller om man bara vill veta mer posten. Finns ingen länk för att söka just nu men Axel
kollar upp, bäst att kontakta den som just nu sitter på posten om man är intresserad.

§7. Gropen - lägescheck

Bara tal om några timmar av ideellt arbete. Om det blir många timmar så kommer de börja kolla på
arvode. De har hittat tre personer (med Matilda Lundqvist som kontaktperson) men om fler är intresserade
så finns det fortfarande plats att hoppa in. Kontakta Oliver vid intresse.

§8. Styrelsehäng - val av lekar???

Diskussion

§9. Ansökan om undantag - Temafilm

Fråga angående disclaimer i början/slutet av fejktemafilm och om det kommer finnas till denna film
också. Marcus svarar att den kan läggas till.

Fråga angående om de behöver resa något, finns i sådana fall möjlighet att använda bil för att inte behöva
använda kollektivtrafik? Marcus svarar att de har tillgång till bil.

§10. Beslut om undantag - Temafilm

Styrelsen beslutar att bifalla undantagsansökan.

§11. Viktiga datum

12/4 - Möte angående välmåendeenkät



13/4 - Handlingsläpp

14/4 - A-bar

18/4 - Styrelsehäng

20/4 - VTM

24/4 eller 25/4 - Skattjakt AktU

8/5 - Phadderutbildning

§12. Övriga ärenden

Mötet igår, gick igenom propositionerna. De finns att hitta på styrelsedriven med eventuella förändringar
längst ner.

Fråga kring kandidater till styrelsen. Oliver meddelar att det finns kandidater till alla poster förutom SRA
men att valberedningen fortsatt håller intervjuer och letar en kandidat.

Fråga om städning av loungen och mässen nu när vi inte ska vara på skolan. Oliver kollar med
husprefekten närmare om frågan.

§13. Nästa möte

15/4, 12.05

§14. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.41.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Johanna Ericson


