
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-11-11

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:

Jasmina Wierzbicka, Ordförande
Embla Westman, Sekreterare
Simon Stråle, Kassör
Marcus Bonder, Øverphøs
Johanna Ericson, Ordförande CeremU

Nils Strömberg, Ordförande NärU
Axel Leksell, Ordförande InfU
Benjamin Redin, Ordförande SRID
Agnes Humling, Ordförande för IntA

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.13.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Nils Strömberg till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

● Erik Skans Mächs
● Ellen Hallström

Ständigt adjungerade:
Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Charlotta Sporre, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar



§5. Inval av funktionärer

Funktionärer till Studierådet Industridesign:

Erik Skans Mächs

Ellen Hallström

Styrelsen beslutar att välja in Erik Skans Mächs och Ellen Hallström som funktionärer i Studierådet
Industridesign.

§6. Mårunda

§7. HTM

Tisdag nästa vecka 16/11. Handlingarna är ute. Påminn i utskotten om att det är HTM nästa vecka.

Vi kommer bjuda på mat, fika och kaffe, ingen anmälan krävs.

§8. Sociala medier

Internationella utskottet vill idag posta om swedish fika.

Kommer ut info kring på styret-bar i nästa vecka.

Phöset kommer att posta på onsdag nästa vecka kring ansökan till Phös 22.

Jasmina har fixat google calendar för sektionsevenemang.

§9. Information från Kåren

Röstning till fullmäktige har öppnat, två A:are som ställer upp i valet! Tävling kring störst antal samt
störst andel röstare per sektion.

HöstFM ikväll, några nya heltidare kommer att tillsättas. Det finns fortfarande vakanta poster i
kårstyrelsen om man vill sitta i kårstyrelsen fram tills sommaren.

§10. Viktiga datum

14/12 - Märkespicknick



16/11 - Arkad

§11. Övriga ärenden

Fråga om pingisbordet. SRID använde bordet under deras AW, lämnade sedan bordet och så var det borta
dagen efter. Någon hittade det under förra veckan så nu är det dock tillbaka!

Tagga igång folk på att söka sekreterare och kassör.

§12. Nästa möte

Nästa torsdag 18/11, klockan 12.05

§13. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.42.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Nils Strömberg


