
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-04-15

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
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 Lovisa Markus till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade:
Axel Syrén, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar



§5. Utskottsrunda

NärU - Inget nytt.

CeremU - Har haft första genomsjungningen av sångboken. Har kontakt med phöset om evenemang under
nollningen.

Sexet - Bar igår. Förhoppningsvis städning av mässen/lounge framöver.

InfU - Beställt tygkassar för merch. Tidningssläpp senare i april.

Phöset - Har jobbat på schemat för nollningen. Ska spika med ÖPK senare i april.

Aktu - Påskäggsjakt blir skattjakt, hålls nästa lördag 24:e april.

SRA - Har varit på programledningsmöte, arkitektprovet kommer ske helt på distans. Fastställde
kursplaner, som inte ändrats trots att det lovades, Frida har varit på dem om det! Studiesocial enkät, ser
liknande ut som tidigare år. Finns vissa som känner sig utsatta och studenter som känner sig orättvist
behandlade av lärare, ska kolla närmare på detta.

§6. Sociala medier

Aktu vill marknadsföra sitt evenemang.

§7. Information från kåren

Fortsatt flera vakanta poster, text/information finns förhoppningsvis snart. Vidare information går att hitta
på kårens hemsida eller så kan man kontakta personen som sitter på posten om man är intresserad.

§8. Personliga möten med vice och ordf.

Ordförande och vice tänkte ha induviduella avstämmningsmöten med styrelseledamöterna, kommer vara
kortare möten om ca 20 minuter.

§9. Sammanfattning välmåendesamtal

Genomgång av välmåendeenkäten hölls i måndags. Alla är trötta och slitna pga corona, saker som togs
upp var att fundera kring vilken nivå man lägger sitt arbete på och att det är okej om det
utskottsverksamheten pausas tillsvidare. Även förslag om att dela upp en större grupp i mindre grupper
kom upp, även om detta inte funkar eller har funkat för vissa utskott.



§10. VTM - vad händer nu? + frågestund

Handlingarna är klara och uppe.

Fråga om vakantsatta poster, hur väljs dessa in om ingen väljs in under VTM? Svar att det skulle kunna
göras liknande som när Elias valdes in förra våren.

§11. Studiesocialafonden

Medel kan sökas från den studiesocialafonden. Oliver vidarebefordrar mailet till resten av styrelsen och så
kan de som är intresserade kolla närmare på det.

§12.Viktiga datum

24/4 - Skattjakt AktU

§13. Övriga ärenden

Göra något liknande förra året med att följa med en styrelsemedlem under en dag. Kanske bara en
presentation av alla styrelsemedlemmar.

Styrelsehäng - 17.30 på söndag.

§13. Ansökan undantag

Sexet vill städa i sektionens lokaler. Främst kylarna i mässen och lounge som behöver städas.

§13. Beslut undantag

Styrelsen beslutar att bifalla sexets undantagsansökan.

§14. Nästa möte

Vårterminsmöte 20/4, 17.30

§15. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.50.



Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Lovisa Markus


