
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-10-28

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 12.09.

§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

Liv Johansen
Sarah Camitz
Signe Carlsson
Saga Bonde
Petra Törneman

Alma Winsnes
Sarah Bertlsen
Lucien Tirou
Filippa Norberg
Alexandra Carlinger

Malin Johansson
Mathilda Imsirovic
Agnes Humling

Ständigt adjungerade:



Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Ellen Che Belcher, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna enligt lista.

§5. Inval av funktionärer

Styrelsen beslutar att välja in funktionärer till respektive utskott i klump.

Funktionärer till Ceremoniutskottet
Sarah Camitz

Styrelsen beslutar att välja in klumpen som funktionärer i Ceremoniutskottet.

Funktionärer till Sexmästeriet
Liv Johansen
Sarah Camitz

Styrelsen beslutar att välja in klumpen som funktionärer i Sexmästeriet.

Funktionärer till Informationsutskottet
Signe Carlsson
Saga Bonde
Petra Törneman
Alma Winsnes

Styrelsen beslutar att välja in klumpen som funktionärer i Informationsutskottet.

Funktionärer till Aktivitetsutskottet
Sarah Bertlsen
Lucien Tirou
Filippa Norberg
Sarah Camitz

Styrelsen beslutar att välja in klumpen som funktionärer i Aktivitetsutskottet.

Funktionärer till Internationella utskottet
Alexandra Carlinger
Malin Johansson
Mathilda Imsirovic

Styrelsen beslutar att välja in klumpen som funktionärer i Internationella utskottet.



Agnes Humling presenterar sig och motiverar sin kandidatur till ordförande för internationella utskottet.

Styrelsen beslutar att välja in Agnes Humling genom acklamation.

Styrelsen beslutar att välja in Agnes Humling som ordförande för Internationella Utskottet 2021.

§6. Utskottsrunda

JämlikA - Har satt datum för kickoff.

Internationella utskottet - Har satt datum för kickoff och ska ha fika-evenemang om två veckor.

NärU - Kickoff satt. Ska sätta företagslistan inför utskick av inbjudningar kommande vecka.

AktU - Cykelfest i helgen, det var kul. Kickoff satt, ska dela upp utskottet i mindre grupper nästa vecka.

SRID - Tänkte anordna något evemang i Kilen till veckan. Ska vara med på möte kring behov av
utrymme för studenterna i stort, då programledningen funderar på att byta byggnad (långt fram).

CeremU - Har hållit första möte med funkisar. Har spikat både kickoff och tack-datum.

Sexet - Hade möte i tisdags. Började på en lista med saker som skulle kunna vara investering för sexet
och har spikat datum för nästa A-bar, förmodligen i galien på KC. Kickoff i helgen.

Phöset - Har inte haft möte den senaste veckan. Har fortfarande lite saker att fixa och få ut.

InfU - Hade möte i måndags med designgruppen och möte idag med A4. Alla får prova grupperna nu i två
veckor och sedan börjar det riktiga arbetet efter det.

SRA - Har haft utskottsmöte samt möte med representanter från masterstudenterna. Vill fixa något för att
främja relationer mellan de svenska och de internationella masterstudenterna. Planerar bar och eventuellt
några studieresor i området kring Skåne och Köpenhamn.

§7. Sociala medier

Styrelsen har i veckan postat på instagram kring de olika posterna som kan sökas. Några poster saknas
men kommer upp nu kommande dagarna.

29/10 - Facebookdelning om M6:s sensation red.

Utbildningsutskottet för kåren kommer att vara i A-huset under lunchen i nästa vecka, tisdag 2/11.

§8. Information från Kåren



Utbildningsutskottet kommer stå i olika hus nästa vecka. Onsdag lunch 10-16. Egen enkät som är
anpassad för A och ID studenter.

Utbildning för utbildningsbevakare, ingen från A eller ID är anmäld men hade varit toppen om någon
kunde vara med.

§9. Kickoff

Datum satt, 19 november.

Diskussion.

§10. Loungen

Jasmina har kontaktat ordförande för TD-gruppen, de sa att de använder loungen främst som en passage
och ibland för att värma mat. Fråga om vi skulle vilja göra något med loungen.

Marcus lyfter att skolan nu kollar på vad de ska göra med Gropen och att detta kanske är en möjlighet för
att kolla på för ett stadigvarande tillstånd. Simon lyfter att ett stadigvarande tillstånd också betyder
striktare regler kring alkohol.

Förslag om att flytta microvågsugnarna in till TDs rum.

§11. Viktiga datum

24/11 - Prellat datum för A-bar

11/11 - Swedish fika

10/11 - Sensation Red (biljettsläpp 4/11)

§12. Övriga ärenden

Fråga om kalender kring viktiga datum och dela med resten av sektionen. Finns en google-kalender för
styrelsen och om vi ska dela på sånt sätt. Förslag om att pinna ett facebook-inlägg och ändra datumen där
eftersom. Fråga om det går att dela på Canvas, svar att sektionen inte har tillgång till Canvas. Förslag om
att blanda olika sätt; fysisk kalender, google calendar och facebookpost.

Arkadbanketten är den 17 november och styrelsen är anmodad, sista dagen att anmäla sig är idag om
intresse finns.

Idag är sista dagen att söka de styrelseposterna som ska tillsättas på HTM. Marcus har informerat ARK 2
kring möjligheten att nominera till posterna, kommer göra samma sak med ARK 1 imorgon. Med tanke



på det kontaktar Marcus även Frida och hör om det går att hålla anmälningslänken öppen tills imorgon
eftermiddag.

§13. Nästa möte

Torsdag 4/11, 12.05 i styrelserummet.

§14. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 13.04.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Axel Leksell


