
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-11-25

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

Nils Strömberg, Ordförande NärU
Axel Leksell, Ordförande InfU
Alva Villebeck, Ordförande AktU
Benjamin Redin, Ordförande SRID
Agnes Humling, Världsmästare

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat 12.14.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Johanna Ericson till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Douglas Barclay

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

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar



§5. Inval av funktionärer

Styrelsen beslutar att välja in Douglas Barclay som funktionärer i Informationsutskottet.

§6. Utskottsrunda

NärU - Skickar ut inbjudningar till Arkipelago nu i veckan. Har även fått kontakt med en alumn och
hoppas kunna hålla ett alumnitalk redan nu i december. Marginalen bank har kontaktat Nils för att hålla
en tävling, mer info kommer senare.

IntA - Håller på och planerar julbord och ska snart sätta upp posters etc.

InfU - Merch håller på och sätter ihop ett julkit som ska börja säljas snart.

CeremU - Inget möte förra veckan pga sjukdom. Annars rullar allt på.

Sexet - På Styret bar gick jättebra, bra ordnat av AktU kring på styret delen.

Jämlika - hade kickoff denna vecka vilket var trevligt. Fick inte ihop ett möte denna vecka. Pub på kåren
ikväll och välmåendevecka snart framöver.

§7. Sociala medier

Poster om sökning av vakanta poster.

Information om AFF.

Sexet kring nobelsittningen. FB-evenemang finns.

CeremU kring nobellunch.

IntA - Julbord och Babel bistro (kåren) nästa vecka.

§8. Information från Kåren

“Ellen”-pub ikväll i Cornelis. FM möte där en ny heltidare valdes in, men det finns fortsatt vakanta
heltidarposter inom kåren för de som är intresserade.

§9. Skifte och överlämning

Boka in överlämning innan de som ska avgå från sina poster. Läs igenom och eventuellt utöka testamentet
för de enskilda posterna.



Gemensamt skiphte efter jul. Fråga om datum. Diskussion.

§10. Viktiga datum

Fråga om datum för att gå igenom nomineringar till Skalmans Aspirant. Johanna svarar att det kommer
senare idag.

§11. Övriga ärenden

Diskussion kring AFF och tema.

§12. Nästa möte

Torsdag 2/12, kl. 12.05 i styrelserummet.

§13. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.45.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Johanna Ericson


