
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-11-04

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset och Zoom

Närvarande:

Jasmina Wierzbicka, Ordförande
Simon Stråle, Kassör
Marcus Bonder, Øverphøs
Johanna Ericson, Ordförande CeremU
Axel Leksell, Ordförande InfU

Alva Villebeck, Ordförande AktU
Benjamin Redin, Ordförande SRID
Fabian Koppers, Ordförande SRA
Agnes Humling, Ordförande Internationella utskottet

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.10.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Benjamin Redin till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

● Emma Rossel
● Sara sällberg

Ständigt adjungerade:
Charlotta Sporre, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna adjungeringar enligt lista.



§5. Inval av funktionärer

Styrelsen beslutar att välja in funktionärer till respektive utskott.

Funktionärer till Studierådet för Arkitektur:

Emma Rossel

Styrelsen beslutar att välja in Emma Rossel som funktionär i Studierådet för Arkitektur.

Funktionärer till Aktivitetsutskottet:

Sara Sällberg

Styrelsen beslutar att välja in Sara Sällberg som funktionär i Aktivitetsutskottet.

§6. Utskottsrunda

AktU - Har delat in funktionärer i arbetsgrupper och har kanske pingisturnering 23-11.

Phöset - Det har gått trögt, få som kommer på möten.

SRA -  Har satt ihop enkät specifikt för A med Ellen från TLTH.

CermU - Har delat in funktionärer i arbetsgrupper och planerar nobellunch 10-12.

SRID - Haft after school event i kilen. I övrigt har det fungerat bra.

IntA - Hade kickoff idag och många planer.

Infu - Allt har fungerat bra.

Prestidiet - Sista dag för motioner var igår och vi ska ha möte inför HTM på söndag och planerar att
marknadsföra terminsmötet men väntar tills närmare inpå datumet. Tacksittningen är bokad och
hustomten vill påbörja inventering av förrådet.

§7. Sociala medier

Markus: 17e ska phöset marknadsföra för att söka phös.

§8. Information från Kåren

Kåren uppmanar att söka vakanta poster; heltidare eller kårhusservice.



§9. Viktiga datum

23-11 - AktU: Pingisturnering

10-12 - CermU: Nobellunch

§10. Övriga ärenden

Johanna säger att vi har fått många nomineringar till skalmans aspirant och hedersmedaljer, 20 respektive
16 stycken. Hon föreslår ett extramöte för att rösta om skalmans aspirant men säger att det kan ske efter
höstterminsmötet när vi har mer tid.

Diskussion om Alice. Markus säger att hon ska tas upp och att han sen ska prata med O-sektionen om att
hjälpa till med återställning efter att de har vandaliserat henne. Han påpekar att en polisanmälan kan
komma på tals. Simon Borg har dock lovat att delvis hjälpa till med återställandet.

Fråga om styrelsen har propositioner att lägga fram till terminsmötet. Jasmina påpekar att styrelsen ska
lägga en proposition om balen 2022.

Markus vill diskutera med kassör om möjliga ändringar i phösets budget. Det behöver ske innan måndag
den 8e november.

Diskussion om ovvar. Någon måste göra en grundlig undersökning om situationen så att frågan kan lyftas
på ett terminsmöte. Ingen i styrelsen har tid inför HTM så frågan får tas upp på nästa terminsmöte.

§11. Nästa möte

Torsdag 11/11, 12.05 i styrelserummet

§12. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.31.

Protokollförare - Simon Stråle Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Benjamin Redin


