
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-12-02

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
Fabian Koppers, Ordförande SRA
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 Alva Villebeck till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

● Tova Sinobad
● Elvira Stålhammar
● Sarah Camitz

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



Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av balgeneraler

Tova och Sarah presenterar sig och varför de vill bli valda.

Diskussion.

Efter diskussion valde styrelsen att inte gå till beslut.

§6. Mårunda

Varvet runt.

§7. Sociala medier

Hemsidan ligger nere. Embla kollar på det men det kanske inte löser sig direkt. Fråga kring budget för att
ta in extern hjälp. Simon svarar att det borde gå men lite oklart hur.

Poster för de vakanta posterna. Axel kollar på det.

Ut information kring AFF, posters och evenemang på fb för anmälan.

Evenemang för nobelsittningen ut idag.

Aktu ut information kring pepparkakstävling.

IntA ut med info kring julbord både på fb och instagram

§8. Information från Kåren

Fullmäktigemöte osv.

§9. Inför jul

Jasmina frågar kring julkort. Diskussion.

Julklapp från styrelsen till hjälpsamma personer för sektionen. Styrelsen kollar upp!

§10. Viktiga datum

13/12 - Pepparkakstävling AktU



9/12 - Möte Skalmans Aspirant

§11. Övriga ärenden

Jasmina informerar kring att sektionen inte behöver kolla vaccinpass om inte evenemanget inte innefattar
dans.

All bokföring måste vara färdig innan årsskiftet. Alla kvitton som ska in på detta års budget måste in till
Simon innan helgen 18-19 december.

Marcus frågar kring julbord för styrelserna. Jasmina kollar med OK kring detta.

Marcus flaggar för att det eventuellt blir ett extrainsatt möte för att välja in Phös 22 den 21 december.

Alla nyinvalda ska komma på det sista mötet för året, dvs mötet den 16 december. De nya får även gärna
komma på styrelsemötena innan dess.

§12. Nästa möte

Nästa torsdag 9/12, kl. 12.05.

§13. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.54.

Sekreterare - Embla Westman Ordförande - Jasmina Wierzbicka

Justeringsperson - Alva Villebeck


