
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-11-18

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
Rina Zetterqvist, Sexmästare
Axel Leksell, Ordförande InfU
Agnes Humling, Världsmästare

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.08.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Ebba Wågman till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade:
Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Emelie Zhu, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionärer



§6. Utskottsrunda

Phöset: Kul med efterträdare. Kommer förhoppningsvis ut information idag om att söka Phös 22.
Förhoppning om att välja in nya phöset redan innan jul.

InfU: Kickoff idag. Arbetet med tidningen rullar på. Julpaket med merch som kommer att säljas till
veckan.

Sexet: Bar nästa vecka, svårt att få ihop folk men det ska nog lösa sig.

CeremU: Kickoff igår. Sångboksgruppen har bokat in kvällsmöten för att få klart den nya sångboken
innan jul.

JämlikA: Kickoff nästa vecka. Möte med Jälm (jämlikhetsgruppen på skolan) om problematik kring
referenser i arbeten.

IntA: Hade fikaevent förra veckan, gick bra! VMx hade bonfire-event som kommer att ske igen snart.
Börjat planera julbord.

Presidiet: Har lite saker att ta tag i efter HTM.

Fråga om verksamhetsberättelse. Svar att den ska skrivas till VTM, gäller för all verksamhet 2021.

§7. Sociala medier

Ut info kring vakanta poster. Axel nämner att han kan fixa ett nyhetsbrev, om det finns annat som också
kan vara bra att få med så skicka info till honom.

Athena (LTHs kvinnoförening) inlägg fb. Postas nästa vecka.

InfU säljer merch i foajen nästa måndag, post på instagram dagen innan.

JämlikA postar idag kring Lise Meitner seminarie och kårpub, samt jämlikhetsveckan med LiBe.

§8. Information från Kåren

Arkad just nu, pågår fram tills i eftermiddag både på plats och digitalt.

Kandidera till vakanta poster, se TLTHs hemsida för med information.

Fullmäktigevalet pågår nu, gå in och rösta på kårens hemsida.

Val till kårstyrelsen. Vakanta poster finns fortfarande, se kårens hemsida.

Styrelseutbildning nu på söndag, anmäl för mat!



§9. Viktiga datum

7 december - Julbord Internationella utskottet.

11 december - Nobelsittning (OBS! Ändrat datum)

§10. Återhämtning

Styrelsearbetet kan i perioder vara väldigt hektiskt, både långvarig och kortvarig stress.

Diskussion.

Jasmina lyfter att det bra att ta denna diskussion även i utskotten.

§11. Efter HTM

Presidiet ska fixa protokoll, och stadgar och reglementen.

Alla som avgår ska fixa sina testamenten och hålla en överlämning. De nya kommer att vara med under
några av de sista styrelsemötena.

Skriva verksamhetsberättelse.

§12. Övriga ärenden

Skalmans aspirant, tid för extra möte. Johanna skickar ut en doodle.

Fråga till kåren om vad de gör när posten som studierådsordförande är vakant. Svar att de försöker
samordna med andra i utbildningsrådet, där försöker de kolla med tidigare studierådsordförande om de
kan ta över en del av arbetet.

Fråga om man fortfarande kan gå med i utskott. Svar att det kan man, man ska bara väljas in under ett
styrelsemöte.

§13. Nästa möte

Torsdag 25/11, 12.05.

§14. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.59.



Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Ebba Wågman


