Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2021-09-02

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset
Närvarande:
Jasmina Wierzbicka, Ordförande
Embla Westman, Sekreterare
Simon Stråle, Kassör
Marcus Bonder, Øverphøs
Johanna Ericson, Ordförande CeremU
Rina Zetterqvist, Sexmästare

Nils Strömberg, Ordförande NärU
Axel Leksell, Ordförande InfU
Alva Villebeck, Ordförande AktU
Benjamin Redin, Ordförande SRID
Fabian Koppers, 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 Benjamin Redin till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerade:
Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Charlotta Sporre, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda
CeremU - Håller i sillfrukost på lördag. Inbjudningarna till ordenskapitlet har gått ut.
Sexet - Höll i lyckad bar igår. Slasque och andra sittningar de kommande veckorna.
Phöset - Nollningen rullar på bra. Monika ringde i tisdags, någon åkte till akuten med securitas
(förmodligen en utbytesstudent).
AktU - Har inte träffats hela utskottet. Träffade en del av utskottet när det lagades mat till Olympiaden.
Taggad på att planera cykelfest.
JämlikA - Hade möte i måndags för att planera nollningsevenemang. Möte nästa vecka igen med CEQ
Infu - Möte nästa vecka. Försökte sälja merch under baren igår vilket gick sådär, får kolla på något annat
sätt.
SRA/SRID - Har haft möte tillsammans för att planera nollningsevenemang.
Presidiet - Jobbar på. Har bokat AF-borgen för bal under våren. Har spikat datum för HTM i november.
Diskuterat kickoff.

§6. Sociala medier
Jasmina informerar om hantering av sociala medier.
Axel lyfter att han pratade med Elias tidigare om att skapa en sparad story för varje utskott någon gång
framöver.
Marcus ska lyfta för phaddrar att se till att de lyfter för nollorna kring viktiga fb-sidor.
Alva nämner att det kan vara bra att köra någon presentation av styrelsen då många är nya.

§7. Information från Kåren
Charlotta presenterar sig.
Många vakanta poster hos kåren centralt. Kolla kårens hemsida för mer info.
Styrelsen har haft sitt första möte.

§8. Funkis tack - nation
Jasmina informerar om att vi bör börja kolla på tack för funktionärer snart och att ett förslag är att hålla
tacket för höstterminen på någon nation.

§9. Nollning
Jasmina nämner gasque och att hon gärna ser att styrelsen fixar något spex för att visa upp oss under
gasque.
Dubbelgasque. Fråga om besked, måste komma snart. Rina kollar med sexmästeriet.
Marcus lyfter att peppet kände att det fanns besvikelse från styrelsens sida. Marcus förklarar att peppet
går som privatpersoner under evenemang som inte phöset håller i.
Under ordenskapitlet behöver Johanna och CeremU hjälp. Fråga vad det gäller för arbetsuppgifter.
Johanna svarar att det är lite prepp innan och sedan att hjälpa till under evenemanget. Ebba och Benjamin
ställer upp!

§10. Viktiga datum
12/3 - Arkipelago
Cykelfest någon gång runt Halloween.

§11. Övriga ärenden
Rina har fått information från Monika om att vi måste hålla rent och gå ut med skräp i loungen för att
städpersonalen ska städa.
Embla lyfter om städschema i mässen. Nils nämner att han pratat med en nolla som kanske är intresserad
av posten som hustomte.

§12. Nästa möte
Nästa torsdag 9/9 kl. 12.05.

§13. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.38.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Benjamin Redin

