
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-06-30

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
Frida Bergström, Ordförande SRA

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat 17.16.

§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

Axel Leksell
Ebba Wågman

Ständigt adjungerade:
Clara Karlsson, Revisor
Matilda Lundqvist, Revisor

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar



§5. Inval av styrelsemedlemmar

Rina frågar kring vem som kandiderade till ordförande för Jämlika på VTM. Marcus svarar att Hugo
Oskarsson valdes in och senare backade från posten.

Styrelsen beslutar att välja Ebba Wågman som ordförande för Jämlika 21/22.

Elias presenterar Axel.

Styrelsen beslutar att välja Axel Leksell som ordförande för InfU 21/22.

§6. Entledigande av ordförande

Oliver kommer att kliva av som ordförande då han kommer att byta program till hösten.

Matilda frågar Frida om någon efterträdare har hittats till SRA. Frida svarar att posten i nuläget är vakant
men att det fortfarande finns några aktiva medlemmar.

Fråga kring hur det ser ut när ett utskott inte har en ordförande. Matilda svarar att utskottet måste välja en
sammankallande som kallar till utskottets möten.

Revisorerna har beslutat att entlediga Oliver som ordförande för sektionen.

Styrelsen beslutar att stadfästa revisorernas beslut att entlediga Oliver Mouratidis från posten som
ordförande.

§6. Entledigande av vice ordförande

Revisorerna har beslutat att entlediga Jasmina som vice ordförande med anledning att kunna välja in
henne som sektionens nya ordförande.

Styrelsen beslutar att stadfästa revisorernas beslut att entlediga Jasmina Wierzbicka från posten som vice
ordförande.

§7. Inval, vice träder på ordförande

Styrelsen beslutar att välja Jasmina Wierzbicka som ordförande för A-sektionen 2021.

§8. Övriga ärenden

Marcus berättar att Phöset har tagit fram en krishantering under nollningen och lyfter att det kan vara bra
att ha en rutin för krishantering under nollningen även för styrelsen.



Fråga om denna hanterar främst frågor kring corona eller om det är en plan för hantering av kriser i
nollningen i allmänhet. Marcus svarar att denna bör behandla både situationen kring corona såväl som
nollningen i stort.

Frida lyfter att detta låter klokt och att de under 2020 års nollning hade ett antal händelser där en
krishanteringsplan hade varit ett bra stöd.

Jasmina frågar om Marcus tänkt något kring vilka som kan tänkas vara med under ett sådant här möte för
att ta fram en sådan här plan, fråga om hela styrelsen behöver vara med. Det lyfts att det kan vara bra att
ha en arbetsgrupp med berörda exempelvis presidiet och Jämlika för framtagandet. Detta behöver inte tas
fram nu direkt utan kan med fördel göras strax innan nollningen när en sådan här arbetsgrupp skulle
kunna träffas på plats.

Marcus lyfter att styrelsen kommer att behöva skriva under nollekontrakt och att detta kommer göras i
samband med phadderutbildningens senare del i augusti. Marcus frågar om hur vi hanterar anmodade
gamla styrelsemedlemmar på nollegasquen och om även dessa bör skriva under nollekontrakten. Oliver
säger att detta kanske är onödigt men att kolla med resterande Phös och även ÖPK.

Ouvvarna såldes sent ifjol och Marcus undrar hur detta ska hanteras under årets nollning. Under förra
årets nollning var det planerat att phaddrar inte skulle få ha ovve på utedischot och ouvvarna såldes efter
att utedischot skulle ha ägt rum. Marcus lyfter även att trycket på byte av en lila ouvvebit är stort och att
detta kan leda till att nollan kan känna press att köpa en ouvve för att man ska kunna byta bitar med andra
sektioner.

Skor till sjönsjön. Nollan får inte gå i sjönsjön utan att ha skor på sig, kollla hemma om det finns några att
skänka. Oliver lyfter att phöset kan publicera ett inlägg på sektionens facebooksida och be sektionens
medlemmar om hjälp kring detta.

Marcus vill även gärna ha ett mötet i månadsskiftet juli/augusti kring corona och nollningen.

Fråga kring spridning av relevanta facebookgrupper till nya nollor. Marcus har själv gjort en plan där
information kommer spridas under nollningens första vecka. Fråga om han behöver någon hjälp kring
samordningen av detta. Marcus svarar att han har koll för tillfället.

Oliver lyfter att samarbetet med Orbit (gamla bonsaii) är klart och påskrivet.

Jasmina tar upp att det är tänkt att hållas en kickoff innan nollningen börjar för nya styrelsen men att mer
info kommer senare.



§9. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 18.07.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Elias Cox


