Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2021-04-29

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
Elias Cox, Ordförande InfU
Alva Villebeck, Ordförande AktU
Ellen Hallström, Ordförande SRID
Frida Bergström, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.09.

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

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Marcus Bonder till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
●

Benjamin Redin

Ständigt adjungerade:
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant
Alma Fahlén Hammar, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda
SRID - Det går bra, ID-studenterna ska städa ritsalarna innan sommaren vilket behöver lösas logistiskt.
InfU - Tidningssläpp, vilket har gått bra! Hälften är sålda. Ytterligare ett merchsläpp med tygkasse innan
sommaren.
CeremU - Går segt men framåt. Har bestämt att skjuta på nya sångboken då det finns tillräckligt många
exemplar för höstens nollning. Ska börja kolla på utskick av medaljer nästa vecka.
AktU - Skattjakten gick okej, ca 15 personer deltog.
JämlikA - Jobbar på inför phadderutbildningen. Flera saker planerade framöver våren.
Phöset - Har precis släppt phaddergrupperna. Fick fråga om phaddergrupperna får ses, försöker klura på
hur det ska förmedlas. Phadderutbildning nästa helg. Uppskjuten filmning under senaste helgen.
SRA - har pratat med programledningen så ska få några minuter på årskursinfo. Skicka ut länk till
nominering till det pedagogiska priset.

§6. Sociala medier
Post från kåren om ansökan till koordinator för Arkad, under denna vecka.
Instagram-takeover, bra att publicera ett inlägg om att vi kommer att köra det. Jasmina ser till att det
kommer upp.
SRA söker nytt skyddsombud och vill posta om ansökan. Vill även posta om nominering till pedagogiska
priset.
Marcus lyfter hur alla undersidor för sektionen ska hanteras. Oliver ger som förslag att hålla ett eget möte
för detta, ett presidiemöte där alla är inbjudna.

§7. Information från kåren
Det är Sustainability Week nästa vecka! En vecka fylld av föreläsningar, diskussioner och workshops med
koppling till FNs hållbarhetsmål! De olika eventen kommer att läggas upp i följande facebook-event:
https://fb.me/e/2f3P2adfU
Fullmäktigemöte igår, tre heltidare invalda samt nolleamiral. Flera poster är fortsatt vakantsatta, kontakta
sittande heltidare vid frågor.

§8. Personligt möte - fler datum
Oliver informerar om att fler datum finns inlagda.

Kommer kanske upp fler möten under luncherna framöver.

§9. Viktiga datum
8/5 - Phadderutbildning

§10. Övriga ärenden
Utdelning av A4, tanken var att posta tidningen. Simon hade som förslag att sätta ett kodlås på ett skåp i
a-huset/IKDC där de som köpt själva får gå och hämta tidningen, för att slippa fraktkostnaden. Fråga om
tanken då är att möjligheten att få den hemskickad fortfarande finns kvar. Den möjligheten kommer
fortfarande finnas kvar i sådana fall. Ska kollas upp med skolan om de tycker att det är okej. Fråga om ny
eventuell prissättning.

§11. Nästa möte

§12. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.41.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Marcus Bonder

