Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2021-10-14

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

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 Marcus Bonder till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
●

Sebyon Charo

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

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar.

§5. Mårunda

§6. Sociala medier
Facebook
14 okt - Dela infomöte kring phöset.
14 okt - Information kring ansökan IAESTE ut idag.
15 okt - AktU vill posta kring att det är sista dagen att anmäla sig till cykelfest imorgon.
15 okt - Dela föreläsning kåren Lovett Jallow.
16 okt - Inlägg om ansökan balgeneraler.
17 okt - Inlägg sista ansökningsdag till utskott på söndag.

Inlägg kring kontaktuppgifter till utskottsordföranden för de som missat informationsmöten i veckan.

§7. Information från Kåren
Nominera eller kandidera till FM-valet senast 5/11.
Be utbildningsbevakare att anmäla sig till kurs från kåren kring detta. Studierådsordföranden ska ha fått
information kring detta.
Det finns fortfarande poster inom kåren som behöver fyllas. Info finns på TLTHs hemsida.
Fråga om styrelseutbildning. Charlotta tar med sig frågan till kårstyrelseordförande.

§8.Viktiga datum
30/10 Spökphesten (köp biljett via Orbi måndag 18/10)
3/12 Save the date

§9. Övriga ärenden
Man kan nu nominera sektionsmedlemmar till skalmans och hedersmedalj. Sista nomineringsdag 25/10.

Sebyon lyfter att han vill söka pengar från projektgruppsfonden till idrottprojekt inom AktU. Jasmina
föreslår att skriva en motion om en ny projektgrupp med egen budget. Motionen måste komma in i tid för
att vi ska kunna hinna hantera och besvara motionen från styrelsehåll, deadline kring det kommer i
samband med släpp av HTM-evenemang.
Axel informerar att han hört att mail om infomöten har hamnat i skräppostmappen. Marcus lyfter att om
man har en bild i sin mailsignatur så kan det påverka och göra att mailet hamnar i skräpposten.
Embla har kontaktat Sveriges Arkitekter kring en eventuell workshop eller föreläsning kring portfolio för
arkitekter. Mer info kommer senare.
Alva frågar om kickoff/styrelsehäng och bokning av datum. Förslag att fixa en doodle där man kan skriva
in vilka datum man kan.
Jasmina lyfter att börja tänka på kickoff/tack även i utskotten.

§10. Nästa möte
Torsdag 21/10 12.05 i styrelserummet.

§11. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.43.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Marcus Bonder

