
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-09-09

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:

Jasmina Wierzbicka, Ordförande
Embla Westman, Sekreterare
Jasmina Wierzbicka, Vice Ordförande
Marcus Bonder, Øverphøs
Johanna Ericson, Ordförande CeremU

Rina Zetterqvist, Sexmästare
Axel Leksell, Ordförande InfU
Alva Villebeck, Ordförande AktU
Benjamin Redin, Ordförande SRID

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.13.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Axel Leksell till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade:
Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Charlotta Sporre, TLTHs representant
Ellen Che Belcher, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar



§5. Mårunda

Alla går igenom hur de mår.

§6. Information från Kåren

Det finns fortfarande vakanta poster på kåren, info finns på kårens hemsida.

§7. Nollning

Incident där en person fick köras ur lokalen under tisdagens slasque. Om någon sektionsmedlem har
åsikter eller vill lyfta något så ta det via styrelsen, man ska som styrelseperson inte behöva ta det själv.
Möte ska hållas med den involverade personen under dagen för att kolla av.

Marcus gjorde ett utskick i slack till alla involverade i nollningen på sektionen om att ha kontaktmed
phöset  om man ser något eller vill prata om något relaterat till nollningens sektionsevenemang. Alva
nämner att peppet också finns till om det känns lättare att prata med dem.

§8. Gasque

Restriktioner på 144 personer i utställningshallen (inklusive jobbare). Högt tryck på biljetter i år, frågan är
hur vi ska hantera gasquen. Rina har framfört önskan om en enkelgasque, en önskan som läggs fram i
samråd med resten av sexet. Phöset har sedan tyckt att det är fel beslut och vill försöka hitta en lösning.

Jasmina lyfter att det finns ett förslag om att hålla en “lunchsittning” under gasquedagen i samband med
ordenskapitlet. Hon har även pratat med Clara Karlsson om att anmoda sittande styrelse som också är
phaddrar, sen prioritera nollor och phaddrar och slutligen andra som ett vanligt år skulle anmodas,
exempelvis sittande styrelse som inte är phaddrar.

Rina ser gärna att fler phaddrar än bara nykterphaddrar går på gasquen.

§9. Viktiga datum

HTM ligger samma dag som gasque för Arkad, vilket Ellen nämnde för några veckor. Nu har Jasmina
också fått mail om detta. Hon ska kolla hur det ser ut kring vilka som får gå och vilka som är anmodade
(eventuellt Näru-ordförande och tidigare har ibland även styrelsen anmodats)

§10. Övriga ärenden

Infu vill sitta i foajen i A-huset en dag till veckan och sälja merch, vill kolla om det går bra. Rina svarar
att man får kolla med husprefekten med tanke på restriktioner i A-huset. Jasmina kollar med henne om
Axel skickar information kring upplägget.



Marcus nämner att ouvvarna är slutsålda. Det finns fortfarande nollor och speciellt intisar som inte fått tag
på någon. Förslag om att lägga ut en intresseanmälan och att ouvvarna går för självkostnadspris. Fråga om
det finns budget för att beställa in ouvvarna för nästa år redan detta år. Det är inte budgeterat för inköp av
ouvvar detta år. Fråga om pris och hur vi gör om självkostnadspriset skulle hamna under det pris vi haft
tidigare. Diskussion.

§11. Nästa möte

Torsdag 16/9, 12.05 i Styrelserummet på A-huset.

§12. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.40.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Axel Leksell


