
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-04-22

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
Alva Villebeck, Ordförande AktU
Ellen Hallström, Ordförande SRID
Frida Bergström, Ordförande SRA

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.10.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Jasmina Wierzbicka till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade:
Alma Fahlén Hammar, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda



CeremU - Jobbar på med sångboken. Har gått igenom hela nu och bestämt vilka de ska ta bort. Skickar ut
ett dokument med de som kommer försvinna så får man kolla igenom, hör av er till Johanna o

SRID - Programledningsmöte nu efter lunch, ska prata om hösten och lite blandade grejer.

SRA - Kanske kommer få en ny medlem som hörde av sig under vårterminsmötet.

Phöset - Ska bestämma phaddergrupperna idag så de kommer ut imorgon. Marcus sitter i karantän då det
finns coronafall i hans korridor. Ska spika schemat nu på måndag.

Sexet - Inget nytt. Ska städa loungen till helgen, gick bra att städa mässen förra lördagen.

Aktu - Skattjakt på lördag!

NärU - Skulle ha haft möte igår men ska ha möte imorgon då många var på fältstudier under gårdagen.
Ska knyta ihop säcken och kolla lite på

§6. Sociala medier

Meddelande från IAESTE om att posta om ett zoom-evenemang.

Aktu vill posta om skattjakten både idag och imorgon lördag.

Köra igång med “följa med en styrelsemedlem på insta-stories”. Frida fixar ett dokument där alla kan
fylla i dagar när man kan göra sin.

Fråga om mail från A4 om intervjuer med styrelsen. Svar att tidningen släpps redan nästa vecka så det är
nog inte aktuellt just nu.

§7. Information från kåren

Om man är intresserad av de vakantsatta posterna kan man kontakta personen som sitter på posten i

Just nu finns en attitydundersökning kring KFS, KFSurvey. Om man är med och deltar har man möjlighet
att vinna ett presentkort. Man behöver inte ha handlat hos KFS för att vara med och delta. Länk till
undersökningen och information:
https://www.tlth.se/news/kfsurvey-fyll-i-och-ha-chans-att-vinna-presentkort

§8. Viktiga datum

23/4 - Eventuellt släpp phaddergrupper

24/4 -  Skattjakt AktU

https://www.tlth.se/news/kfsurvey-fyll-i-och-ha-chans-att-vinna-presentkort


28/4 - Tidningssläpp A4

§9. Övriga ärenden

Fyll i tider för personliga samtal, finns på driven! Länk skickas också i styrelsechatten.

Bonsai vill ha ett svar kring hur vi ser på ett samarbete. Bonsai vill utöka appen där de vill posta annonser,
där sektionen kan få ett arvode beroende av klick. Bonsai har gått ner i pris för försäljning av biljetter, ska
istället få in pengarna från annonserna. Oliver bokar ett möte för berörda styrelsemedlemmar.

Frida frågar om välmåendesidan på hemsidan, kanske borde kontaktinfo och info kring vad för frågor
man kan kontakta dem med läggas till på sidan. Fundering om vi ska skapa egna mailadresser till
skyddsombuden för att ha en mail som alltid kan ligga uppe istället för deras privatmail. Embla kollar
upp. Ellen frågar om det har varit några möten som skyddsombuden ska närvara vid då dessa verkar ha
uteblivit vad hon har hört. Oliver nämner att de ska vara med på husstyrelsemötena och att det har varit
några under hösten. Han ska kolla upp kallelsen till dessa möten och framföra att SRIDs skyddsombud
inte verkar få dessa.

Fråga om vakantsatta poster. Oliver förklarar att styrelsen nu kan fyllnadsvälja dessa poster.

§10. Nästa möte

29/4, 12.05

§11. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.38.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Jasmina Wierzbicka


