Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2021-09-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset samt på Zoom
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 12.08.

§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
Edwin Svensson
Ständigt adjungerade:
Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Ellen Che Belcher, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionär
Edwin kandiderar till hustomte, presenterar sig.
Styrelsen beslutar att välja in Edwin Svensson genom acklamation.
Styrelsen beslutar att välja in Edwin Svensson som hustomte 21/22.

§6. Utskottsrunda
Sexet - Stressiga veckor på sistone pga nollningen. Har utvärderat efter varje event. Snart gasque sen
några veckor ledigt! Sexet sa ifrån kring dubbelgasque, något de kände inte var möjligt.
CeremU - Första mötet imorgon. Har sålt märken och ordensband under veckan vilket har gått bra.
InfU - Har haft möte med merchgruppen och tidningsredaktörerna. Vill/ska sälja merch nästa måndag
lunch.
JämlikA - Har haft CEQ-möten. Möten drar igång med LiBe. Event denna vecka under nollningen, gick
bra, fler deltagare än förra året.
Aktu - Alva har varit sjuk, inget möte med utskottet ännu. Kåren söker en general för sångarstriden, om
en hittas så blir den av!
NärU - Har inte börjat med utskottsarbetet ännu, inte många kvar i utskottet från tidigare år. Ska dra igång
när nollningen är över.
SRID - Många möten, många halvdagar. Måste prioritera vilka som är viktiga framöver men det har varit
bra diskussioner.
Phöset - Marcus sjuk. Några andra i phöset är också sjuka, kommer därför inte kunna gyckla på sittning
ikväll. Phöset säljer märken i gropen nu under lunchen. Situation mellan Phöset och sexet.

§7. Information från Kåren
Ansökan för Sångarstridsgeneral samt Sångarstridsøverste är nu öppen! Anmälan görs via följande länk:
https://forms.gle/AqnnTRUt8HLYYh4FA Sista ansökningsdag den 3/10. Frågor eller funderingar?
Kontakta info@tlth.se!
Frågor om varför skolundervisningen inte återgår direkt den 29/9 när restriktionerna släpps. Rektorsbeslut
kring hantering av höstens undervisning och närvaro på campus togs i somras, kommer inte att ändras
med anledning av lyfta restriktioner. Planen att återgå till normalläge först den 1/11 återstår alltså.
Kåren är överbelastad pga funktionärsbrist vilket gör att det kan ta längre tid för sektionerna att få svar
och hjälp men kåren hoppas att sektionerna har förståelse för detta.

§8. Utskottssafari
Kommer äga rum under vecka 40. Jasmina har pratat med Monika, precis som nämnt tidigare så ligger
restriktionerna kvar, därför är utställningshallen bokad måndag, tisdag, onsdag och torsdag i nuläget. Inför
utskottssafarin får respektive utskottsordförande förbereda något att visa kring vad utskottet gör. Presidiet
fixar godis och klistermärken.
Presidiet funderade på att inte spexa gasque längre då inte hela styrelsen får gå på gasquen, utan istället
spela in något kul spex för att släppa under utskottssafarit/invalsmöte som en presentation av styrelsen.

§9. Nollning
Rina nämner ett inlägg på facebook av phöset kring beslutet av dubbelgasque. Marcus tar det vidare till
phöset.
Sista veckan för nollning, att hålla en utvärdering kring nollningen i nästa vecka när alla evenemang är
avslutade.

§10. Viktiga datum
4/10 - 7/10 - Utskottssafari
20/10 - Invalsmöte (Zoom)
16/11 - HTM
Marcus nämner att phöset hade en idé att hålla ett tack för phaddrar, speciellt eftersom att många phaddrar
ej får gå på gasque. Mer info kommer senare.

§11. Övriga ärenden
Marcus lyfter märkespicknick/märkesmålning. A-Phös ansvarar för att hålla i detta, men kommer inte att
hållas nu under nollningen pga restriktionerna. Ev. att detta sker senare i höst.
Jasmina tänkte kollat med gamla sexet om att kanske kunna hålla i något evenmang efter invalsmötet så
att sexet inte behöver dra i det. Har hört att de kan vara taggade.
Båten Alice försvann under helgen. Jasmina anmälde den som stulen och drog i ärendet med polisen.
Ärendet togs dock inte vidare efter att båten togs tillbaka från stadsparken. Detta är inte okej, varken för
A-sektionens medlemmar eller annan sektion. Marcus har pratat med Phöset för berörd sektion, som har
gått ut med information kring att detta inte är okej. Situation kring detta när A-phös gycklade på sittning i
helgen men även detta har diskuterats med berörda.

NärU har fått mail från Lunicore, företag kopplat till Lunds Universitet, där de sökte en styrelsemedlem
för ett projekt. Nils tar gärna detta om ingen annan är intresserad.

§12. Nästa möte
Styrelsemöte och visionsmöte i ett nästa vecka, fredag 24/9 17.00.

§13. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.45.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Simon Stråle

