
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2022-02-03

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
Matilda 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 12.08.

§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

Tova Sinobad
Johanna Ericsson
Simon Stråle
Axel Carlsson, kårkontakt

Ständigt adjungerade:
Ebba Wågman, Jämlikhetsombud



Marcus Bonder
Embla Westman
Kårkontakter

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av Ekonomiansvarig i Ceremu

Styrelsen beslutar att välja in Johanna Ericsson som ekonomiansvarig för Ceremu.

§6. Inval av Balgeneraler

Styrelsen beslutar att välja in Sarah Camitz och Tova Sinobad som balgeneraler.

§.7 Justeringsperson

Justeringsperson behövs endast när beslut tas, på alla andra möten förs anteckningar men de protokollförs
inte.

§.8 Ouvve spons

Diskussion om ouvven ska tryckas med spons. Vi kan inte garantera företagen hur många ouvvar som
kommer att säljas, eftersom ouvven inte är vår officiella sektionsklädsel. Dock kan vi uppskatta hur
många som kommer säljas genom att se hur många som såldes förra året. Vi kommer själva få ge förslag
på hur stora företagens loggor kommer vara. Styrelse beslutar att det är okej att söka spons för ouvvarna
om Ceremu röstar för spons på morgondagens möte.

§.9 Tröjor

Styrlesetröjor ska beställas inom kort. Alla i styrelsen som redan har tröjor tar med dessa till nästa möte så
att resten av medlemmarna kan prova och välja storlek.

§.10 Vakanta poster, film

Sexet kommer göra en liten reklamvideo för den vakanta kassör posten. Fler instagramhändelser ska
publiceras angående kassör posten. Valberedningsordförande kommer bli invald på nästa veckas möte.

§11.Kul

Styrelsen kommer delas in i små grupper om två till tre personer. Dessa grupper är turvis ansvariga att
planera ett roligt evenemang en gång i månaden, förslagsvis varje första torsdag i månaden. Två alternativ
på dagar tas upp på nästa möte.

§12. Pingisbord

Servicegruppen har informerat att det är en privatperson som lånat ut pingisbordet till skolan, därför kan
vi inte begära att få en förklaring varför det tas bort. Eventuell lösning är att hitta en ny plats för
pingisbordet. Ordförande mailar servicegruppen och ger förslag om eventuella nya platser. Tas upp igen
nästa vecka.



§13. Information från Kåren

Kåren söker funktionärer, information kommer publiceras. Den 20 februari är det styrelseutbildning,
anmälning sker senast den 15 februari.

§14. Sociala medier

“Wanted” poster för kassör ska läggas ut inom kort. Ceremus märkesdesigntävling posters ska göras och
publiceras nästa vecka. Aktu planerar att hålla i en cykelfest snart, inom en vecka kommer inlägg
publiceras. Världsmästeriet håller OS i mässen de kommande dagarna, vilket kommer publiceras på
instagram, samt löpande händelser inför varje final. Funktionärsinfo inför nollningen hålls nästa vecka,
info kommer publiceras nästa vecka.

§15. Utskottsrunda

Ingen utskottssrunda på detta möte pga tidsbrist.

§16. Viktiga datum

5.2 skiphtet

11.2 & 14.2 funktionärsinfo på lunchen

18.2 styrelse kick-off

20.2 styrelseutbildning med kåren

7.4 vårterminsmöte

§17. Övriga ärenden

Overpeppare kommer röstas in av styrelsen. Funktionärsinfo kommer få hållas på plats men kommer
finnas möjlighet på zoom också, maxgräns på plats måste godkännas av Monica. Världsmästeriet kommer
låna projektor för att visa OS i mässen, samt köpa en prenumeration på Discovery+ för 39kr (endast en
månad) för att kunna visa OS. Balgeneralerna kommer starta ett separat instagramkonto för balen. Hela
styrelsen ska nästa vecka gå ner till förrådet för att kolla hur mycket plats som skall ges till varje utskott.

§18. Nästa möte

2022-02-12

§19. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 13.06.



Sekreterare - Cornelia Sundell

Ordförande - Elvira Stålhammar

Justeringsperson - Axel Leksell


