
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-05-20

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 12.08.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Elias Cox till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Tilde Sääf
Nils Strömberg

Ständigt adjungerade:
Axel Syrén, TLTHs representant
Alma Fahlén Hammar, TLTHs representant
Clara Karlsson, Revisor
Matilda Lundqvist, Revisor



Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionär

Tilde Sääf för SRA

Styrelsen beslutar att välja in Tilde Sääf som funktionär i SRA.

§6. Entledigande

Revisorerna frågar om tillsättning av vakanta poster. Om något ska postas för informera om att det finns
vakanta poster att söka.

Revisorerna beslutar att entlediga Hugo Oskarsson från posten som jämlikhetsombud 2021.

§7. Sociala medier

Marcus frågar om facebooksidorna. Diskussion. Oliver bokar möte för att diskutera frågan.

Alva frågar om instagram-takeover. Frågan bordläggs tills nästa vecka.

SRA lägger upp en påminnelse om nominering till pedagogiska priset på facebook.

§8. Nollningsschema

Marcus går igenom schemat.

Diskussion.

Styrelsebaren bestäms att hållas alkoholfri.

§9. Information från kåren

Varje läsperiod ger KFS Andrahandsbokhandel en chans för att vinna ett presentkort genom att sälja era
gamla böcker. Nu är det dags igen! Läs mer på https://kfsab.se/andrahandsbokhandel/!

§10. Bilder till webbsidan

Bilder skickas till InfU och Elias. Marcus skickar närmare info om absolut deadline för inskick av bilder.

§11. Att göra inför hösten

https://kfsab.se/andrahandsbokhandel/


De som går av sin post, skriv testamente. Frida lyfter att det kan vara bra att skriva verksamhetsberättelse
direkt medans man har det färskt i huvudet.

Boka in styrelsemöte för att upphäva beslut om coronaanpassning. Kommer tas upp under nästa möte.

§12. Hur gör vi med tack?

Förslag om att ta upp frågan igen efter sommaren.

Tack för funktionärer, frågan bordläggs tills nästa vecka.

§13. Viktiga datum

§14. Övriga ärenden

§15. Nästa möte

27/5, 12.05

§16. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 13.03.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Elias Cox


