
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-10-08

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
Axel Leksell, Ordförande InfU
Alva Villebeck, Ordförande AktU

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.10.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Jasmina yrkar på att lägga till punkten 4. Eventuella adjungeringar och justera dagordningen därefter.

Styrelsen beslutar att godkänna den uppdaterade dagordningen och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Alva Villebeck till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade:
Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Charlotta Sporre, TLTHs representant



Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda

Jämlika: Glad att fem personer har anmält intresse, hoppas att de också kommer till infomötet.

Sexmästeriet: Tog paus efter gasque, ska dra igång till veckan igen med infomöte och möte för mästarna.

CeremU: Inget nytt, inget möte denna vecka.

InfU: Sålde merch förra veckan, gick bra.

AktU: Cykelfest, 23e Oktober. Affisch kommer i veckan.

Phöset: Första möte igår efter gasque, en del kvar att göra. Kul med utskottssafari.

§6. Utskottssafari utvärdering

Kanske lite väl utdraget att hålla utskottssafarin över fyra dagar då vi hade mindre besök under onsdagen
och torsdagen. Bra att vara foajen, för att man då fångade in många men tråkigt att utskotten var så
uppdelade, kanske är utställningshallen bäst.

Fråga om att ha en ID-dag och stå i Kilen. Svar om att det kan vara svårt att komma in och att det krävs
att man kollar med servicegruppen, men kanske bra att kolla inför nästa år.

Vi har fått in några mastersstudenter som anmält intresse, Jasmina och Embla gick runt och
marknadsförde den dagen för masterstudenter.

Axel lyfter att det någon dag var en ateljé som var borta under den dagen de skulle vara med, bra om vi
kanske lägger upp info kring formulären på exempelvis facebook för de som missade.

Marcus nämner att fomulären inte funkade toppen, bättre att ha ett form för alla utskott, något att ha i
åtanke inför nästa år. Många trodde även att formulären var för att anmäla sig till utskotten och inte bara
för att få info kring informationsmöte.

Eventet har kanske inte heller helt nått fram något som också är värt att kolla på till nästa års
utskottssafari.

Fråga om SRA. Diskussion.

§7. Invalsmöte

Invalsmöte den 20e oktober, dvs. om två veckor.

Info om introduktionsmöte kommer ut på facebook. Val av lokal - kan välja styris men annars kan man
boka en större lokal, görs via Monika men Jasmina kan även hjälpa till. Tips är att kolla upp om lokalen är
ledig redan innan man kontaktar Monika. Finns på TimeEdit.



Fråga om hur informationen ska förmedlas till Jasmina, via mail senast måndag (om möte ska hållas
tidigare måste infon komma tidigare).

Fråga om deadline inför inval. Jasmina svarar att info kring det kommer men att det kommer att sättas en
deadline så att vi hinner fixa inför invalsmötet.

Ansvaret för att skicka ut mail för info-möte är respektive utskottsordförandes.

Schema för infomöten:

Måndag kväll: AktU

Tisdag lunch: Jämlika (Styris)

Tisdag kväll: Sexet (Mässen)

Onsdag lunch: InfU

Fredag lunch: CeremU (något av rummen på tredje våningen)

Sista anmälning inför invalsmötet är söndag 17/10 23.59. Länk med anmälningsformulär kommer ut på
Facebook och på mail (till de som anmält sig till infomötena).

Invalsmötet är på zoom men A-baren kommer att vara på plats.

§8. Sociala medier

Information kring invalsmöte och A-baren kommer ut på facebook.

Information kring Fullmäktigevalet från Kåren upp på facebook.

Posters och information på facebook kring nomineringar till Skalmans aspirant.

Info om IAESTE kring sökande av utskott.

Info kring Cykelfest.

Förslag om att logga ut alla inloggade från sektionskontot på Instagram och byta lösenord.

§9. Information från kåren

Utbildningsutskottet kommer hålla en utbildning för utbildningsbevakare, anmälan kommer upp under
nästa vecka i kårens kanaler eller via studieråden. Roliga aktiviteter utlovas.



HöstFM kommer hållas i november, man kan nominera till 26e Oktober, flera heltidarposter ska tillsättas.
Info finns på TLTHs hemsida.

§10. Alice

Situation förra veckan. Marcus föreslår att sektionen fakturerar sektionen vars färg är på båten om det
uppkommer, så får respektive sektion lösa det vidare.

Diskussion. Ordförande kollegiet har diskuterat, svårt att veta vem som målat trots färg. Jasmina har
ordnat så att alla sektioners ordförande ska måla om Alice tillsammans.

Marcus vill sätta ner foten för att markera så att beteendet inte fortgår.

Jasmina har pratat med Simon Borg som har gått med på att fixa skrovet som läcker.

§11. Förrådet

Styrelsen kommer städa förrådet klockan 13 på söndag 10/10.

§12. Viktiga datum

23 Oktober - Cykelfest

30 Oktober - Lophtet bokat för tack från sexet till nollningsfunktionärer.

§13. Övriga ärenden

Kom ihåg att justera de protokoll man är ansvarig för, justeringen är till för att se till att informationen i
protokollen stämmer så viktigt att detta ändå sker!

Möte kring nollningsekonomi på måndag lunch med berörda.

§14. Nästa möte

Torsdag 14/10, 12.05 i styrelserummet.



§15. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 13.11.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Alva Villebeck


