Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2022-01-27

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset samt på zoom
Närvarande:
Elvira Stålhammar, Ordförande
Cornelia Sundell, Sekreterare
Sarah Camitz, Vice Ordförande
Mathilda Ingvast Wennerström, Øverphøs
Lisa Christiansson, Ordförande CeremU
Sofie Gruvesäter, Sexmästare

Nils Strömberg, Ordförande NärU
Axel Leksell, Ordförande InfU
Linnea Johansson, Ordförande AktU
Benjamin Redin, Ordförande SRID
Agnes Humling, Världsmästare

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.10

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Agnes Humling till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Viktor Thelin
Tilde Sääf
Ständigt adjungerade:
Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Marcus Bonder, revisor

Embla Westman, revisor
Kårkontakter

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

-DAGORDNING§5. Inval av SRA ordförande
Styrelsen beslutar att välja in Tilde Sääf till SRA ordförande.

§6. Inval av Ekonomiansvarig i Ceremu
Ekonomiansvarig närvarade ej.

§7. Inval av Ekonomiansvarig i Aktu
Styrelsen beslutar att välja in Viktor Thelin som ekonomiansvarig i Aktu.

§8. Diskussion kring utskotts mötestider
A4 gruppen inom Aktu har mötestid tisdagar kl 17 i styrelserummet. Designgruppen inom Aktu har
mötestid måndag lunch i varierande lokaler. SRA har mötestid onsdag lunch i A-foajén.

§9. INFU inköp av screentryck
Preliminär kostnad för screentryck är 930kr, varav 600kr går till utrustning. All kostnad beräknat till max
1100kr. Kostnader kommer dras från sektionens inköpsbudget och även från Aktus merch budget.
Merchgruppen ser positivt att trycka all tröjor själva, även om det innebär mer arbete och tid. Detta ärende
tas upp igen på styrelsemötet om två veckor.

§10. Kick off
Styrelsen beslutar att Kick off sker den 18/2.

§11. Vakanta poster
Kassör är ännu en vakant post, utskottsordföranden har informerat om posten till utskotten. Eventuella
balgeneraler tas upp nästa vecka. Ytterligare information om att evenemang inte kan ske utan kassör ska
ges ut. Diskussion om att göra en liten reklamvideo om posten som kassör för att väcka intresse,
gemensamt arbete inom styrelsen. Sophie skriver ett utkast för videon, eventuellt filma in det på nästa
styrelsemöte, samt välja en person som kan redigera.

§12. Presentation av styrelsen
Ta foton på alla medlemmar i styrelsen för att presentera vem som sitter i vilka poster. Detta tas upp på
kommande möten, men är inte prio ett.

§13. Information från Kåren
Vid frågor om kåren vänd er till Lotta.

§14. Sociala medier
Overphos ska informera i sociala medier att kåren söker överste. Ceremu ska ge ut information om
märkesdesigntävling på sociala medier. Instagram story ska publiceras för välkomstevent för
internationella studenter. Utskottsordföranden får själva välja var inläggen sätts ut, når flest vid både
inlägg och story. Uppmana att spara storyn i en kategori i instagram bion.
Arkipelago har flyttas fram till 4.5. Vid ytterligare restriktioner riskeras arkipelago att ställas in helt. Det
diskuteras om eventuell krisplan behövs ifall det ställs in helt. Kan man erbjuda företagen att ha
lunchföreläsningar istället? Skulle det kunna blir ett veckoevent istället? Kan man ha det utomhus?
AK-parken, gropen? Vid dåligt väder kan man hyra tält från kåren. Extra kostnader? Företagen är väldigt
måna att träffa studenter på plats och vill därför inte ha det digitalt. Vidare diskussioner förs på
kommande möten.

§15. Utskottsrunda
Sexet vill ha kick off i små grupper utomhus med max 40 personer totalt. Styrelsen beslutade att avvakta
några veckor för att se om restriktioner släpps.
Ceremu, märkesdesigntävling.
Phoset, eventuellt tema beslutat, ta upp i styrelsen angående ovvar i nästa möte.

SRA, diskussionsfrågor till proglamledningsmöte.
Världsmästare, välkomnande av nya utbytesstudenter.
Infu, A4 rullar på bra, designgruppen håller på med tryck och research.
Näru, planera inför arkipelago.
Aktu, diskussion om framtida event under våren, klädbytardag, cykelevent.

§16. Övriga ärenden
Pingisbordet tas bort hela tiden, få klarbesked av skolan vilka regler som gäller när man spelar vid bordet
och vad som riskerar att det tas bort. Ordförande tar kontakt med Servicegruppen som är ansvariga. Tas
upp igen nästa möte.
A-sektionens hemsida, fråga om hjälp från D-sektionen, vidare information kommer efter möte med
D-sektionen.

§17. Viktiga datum
5.2 styrelseöverlämning
18.2 kick off
4.5 arkipelago

§18. Nästa möte
Nästa möte 2022-02-03

§19. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat kl 13.09

Sekreterare - Cornelia Sundell

Ordförande - Elvira Stålhammar

Justeringsperson - Agnes Humling

