
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2022-02-10

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 12.07.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Linnea Johansson till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Viktor Thelin
Måns Sjöwall
Isaac Carlzon
Klara Bergman
Generalsekreterare Rasmus, kårkontakt

Ständigt adjungerade:



Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Marcus Bonder
Embla Westman
Kårkontakter

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval

Styrelsen beslutar att välja in personerna Isaac Carlzon och Klara Bergman som medlemmar i Aktu.

Styrelsen beslutar att välja in Måns Sjöwall som ordförande för valberedningen.

Styrelsen beslutar att välja in Viktor Thelin som overpeppare.

§6. Information från kåren

Presentation av generalsekreterare Rasmus, Kårkontakt.

§.7 Källaren

Styrelsemedlemmar går ner till källaren för att dela upp utrymmet till utskotten.

§.8 Ouvve spons

Diskussionsfrågor angående ouvve spons:

Finns det några riktlinjer för de extra pengarna som kommer in från ouvvesponsen?

Pepparna behöver en större budget, kan extra inkomsten gå dit?

Kan den extra inkomsten kunna gå till att öka budgeten för ceremus tygmärken?

Frågor om budget måste tas upp på vårterminsmötet. Under förra nollningen såldes 74 ouvvar, dock fick
inte alla möjlighet att köpa då de sålde slut. Till terminsmötet kommer vi veta om vi kommer få
ouvvespons eller inte.

§.9 Hemsidan

D-gruppen har beslutat att hjälpa till med hemsidan. Gruppen vill ha en design att arbeta utifrån. Vid
intresse att vara delaktig i framtagandet av designen, meddela Infu ordförande Axel.



§.10 Vakanta poster, film

Sexet avvaktar med att göra en film. Vi har eventuellt en intresserad för kassörposten. Detta tas upp igen
nästa möte.

§11.Kul

Kick-off den 18 februari kl 17.30 hemma hos Sarah Camitz. Är styrelsen beredda att stå själva för
kostnaderna? JA.

Förslag på datum för Fuck-off skickas i chatten.

§12. Tröjor

Tas upp igen nästa vecka.

§13. Sociala medier

Ceremu publicerar inlägg idag om märkestävling på facebook och instagram. Aktu publicerar om
cykelfesten under nästa vecka. Världsmästeriet publicerar idag om event för intisar. Extra möte för sociala
medier och hemsida tisdag den 15 februari kl 17.00.

§14. Utskottsrunda

Hoppas över pga tidsbrist.

§15. Viktiga datum

15.2 Sista anmälningsdag för kårens styrelseutbildning. Inte obligatorisk.

15.2 Extra insatt möte gällande sociala medier.

18.2 Kick off

20.2 Kårens utbildning

§16. Övriga ärenden



En nollning av stoft är det preliminära temat för årets nollning. Temat får styrelsens godkännande.
Styrelsemedlemmar kan inte söka storephadder eller uppdragsphadder pga att det krockar med
styrelsejobb under nollningen. Vanlig grupphadder går bra att söka.

§17. Nästa möte

2022-02-17

§18. OMFA

Ordförande avslutar mötet kl 13.02.

Sekreterare - Cornelia Sundell

Ordförande - Elvira Stålhammar

Justeringsperson - Linnea Johansson


