Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2021-05-27

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 Simon Stråle till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
●

Nils Strömberg

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

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda
CeremU - Händer inte jättemycket, kollar på saker inför nollningen. Har inte hunnit skicka ut alla
medaljer, funderar på att spara detta till hösten istället.
Sexet - Händer inte mycket. Många upptagna med inlämningar.
SRID - Ritsalsröjning, har inte gått jättebra.
NärU - Lovisa har skrivit testamente och ska ha överlämning med Nils, annars händer inte mycket.
AktU - Händer inte mycket, kollar på saker inför nollningen.
SRA - hade möte igår. Två nya i utskottet, kul med nya och nytt engagemang. Möte med
programledningen snart.
InfU - Gjorde sista reklamen för tygkasse. Ska börja leverera snart. Elias har fått nys om en person som
kanske vill ta över posten som InfU-ordförande.
JämlikA - Händer inte mycket.
Phöset - Har pausat lite denna vecka, många inlämningar. Svårt att jobba med huset, ny vaktmästare och
husprefekt som hela tiden hänvisar till varandra.

§6. Sociala medier
Post på instagramstories om vakanta poster. En post per dag med start idag.
Instastories om att vi söker nya balgeneraler.

§7. Info till ordföranden utan efterträdare
Simon informerar att utskott som i nuläget står utan ordförande för utskotten måste ändå ha en utsatt
person som håller koll och kontakt med honom kring ekonomin.

§8. Funktionärstack
Diskussion.
Upp till utskottsordförande att planera sina egna tack för utskotten.

§9. Aktiva medlemmar
Fyll i vilka medlemmar som har varit aktiva, dokument “Aktuell funktionärslista”. Man kan kolla på
invalsmötet i höstas och utgå från denna. Ingen regel för hur många möten en funktionär ska vara med på,
men ordförande har kanske bäst koll på vilka som varit aktiva.
Fråga om aktiva i utskott som inte varit aktiva under den senaste terminen, exempelvis världsmästeriet.

§10. Information från kåren
Teknologkårens League of Legends-turnering är tillbaka!
På lördagen den 5/6 samt söndagen den 6/6 anordnar Teknologkåren än en gång en LoL-turnering för alla
våra medlemmar! Nybörjare eller veteran
spelar ingen roll, läs mer på facebook-eventet och anmäl ditt lag!
https://fb.me/e/10iYhv2bk
Fortsatt flera vakanta poster. Generalsekreteraren kommer sitta över sommaren.

§11. Beslut om regeländringar inför nollningen
Diskussion.
Styrelsen beslutar
att häva tidigare beslut rörande corona.
att i sektionsammanhang följa rådande restriktioner och rekommendationer.
att ovanstående beslut träder i kraft 1 juni 2021.

§12. Viktiga datum

§13. Övriga ärenden

§14. Nästa möte
I augusti! (Mer info senare)

§15. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.02.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Simon Stråle

