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Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Mötesformalia för A-sektionens sektionsmöten

Denna sammanfattning av några mötestekniska begrepp som ofta används på A-sektionens

sektionsmöten är tänkt som en hjälp för att du bättre ska förstå vad som händer på mötet och

varför. Mötesförfarandet gås även igenom i början av mötet. Skulle något trots detta vara

oklart, så kan man begära en närmare förklaring genom en ordningsfråga. Dessa regler ska

följas för att mötet ska bli så effektivt och trevligt som möjligt.

Acklamation

Det vanligaste sättet att ta ett beslut. Mötesordföranden frågar först vilka som till

exempel vill bifalla en motion, och de som vill det svarar då ja. Därefter frågas vilka

som vill avslå densamma, varefter de som vill det svarar ja. Du ska alltså aldrig svara

nej. Om resultatet blir osäkert kan man gå vidare till votering.

Adjungera

Att ge en person som inte är medlem i A-sektionen närvaro- yrkande- och yttranderätt.

Personen får däremot ingen rösträtt.

Ajournera

Att skjuta upp mötet till ett senare tillfälle, till exempel för att ta

matpaus.

A- och B-talarlista Används ibland på sektionsmöten för att alla som vill ska få komma till tals. Första

gången du

yttrar dig i en fråga hamnar du på A-talarlistan, och får då säga din mening efter de som

är före dig på listan. Andra gången hamnar du på B-talarlistan, och får då vänta tills alla

på A-talarlistan och de som är före dig på B-talarlistan har sagt sitt. Även personer som

räckt upp handen senare än dig och blivit uppskrivna på A-talarlistan hamnar alltså före

dig.

Avslag

Att inte godkänna ett förslag.

Bifall



Att godkänna ett förslag.

Bordläggning

Att skjuta upp frågan till ett senare

möte.

Justering av protokoll

Innan protokollet är giltigt läses det igenom av justerarna, som ,om allt är rätt och

riktigt, skriver under detta. En punkt kan även, om den är viktig, justeras direkt på

mötet. Justeringen tas då som ett vanligt beslut efter att den exakta lydelsen lästs upp.

Justering av röstlängd

I början av mötet ska röstlängden justeras. Det går till så att du tar med dig legitimation

fram till justerarna, som prickar av dig från den lista där samtliga sektionens medlemmar

finns uppskrivna.

Jäv

Då någon är personligt berörd av ett beslut. Ska man besluta om något som kan ge privat

vinning till vissa personer bör inte de personerna vara med och rösta.

Motion

Ett förslag från en eller flera sektionsmedlemmar som skickas in skriftligt i förväg och

ska tas upp på mötet. Mer information om hur detta går till finns på hemsidan

(asektionen.se).

Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Ordningsfråga

En fråga som bryter talarlistan. Används sparsamt och endast om du vill ha ett beslut

om paus, tidsbegränsning av anförande, streck i debatten, eller om något i mötets

förfarande är oklart.

Proposition

Ett förslag från styrelsen.

Replik

Om någon ställer en direkt fråga till dig eller angriper dig personligen kan

mötesordföranden besluta om att du får en replik. Denna bryter då talarlistan.

Reservation

Anmäls skriftligen med motivering till mötessekreteraren om du inte vill vara juridiskt

ansvarig för ett beslut. En reservation är ett mycket starkt avståndstagande, och ska

inte används bara för att du inte fått som du vill.

Sakupplysning



Används om någon säger något direkt felaktigt, eller då du har information som är viktig

för debatten, till exempel om någon undrar något. Även sakupplysningar används

sparsamt och ska inte missbrukas för att du inte hört din egen röst på länge.

Streck i debatten Begärs om du tycker att argumenten börjar ta slut och debatten går i cirklar, eller

om en fråga

har diskuterats länge nog. Mötet beslutar om streck i debatten. Om det blir bifall får alla

som har något ytterligare att tillföra skriva upp sig på talarlistan. Därefter fortsätter

debatten tills alla som då skrev upp sig fått säga sitt, men utan att någon ny får skriva

upp sig i efterhand.

Votering

Om röstsiffrorna verkar jämna efter en acklamation kan votering begäras. Votering

innebär att man istället för att som vid acklamation svara ”ja” räcker upp handen, och

rösträknarna räknar ihop rösterna. Vid exempelvis personval används sluten votering. Då

skriver du namnet på den kandidat du röstar på på en lapp, som du ger till justerarna

efter att ha blivit avprickad från röstlängden.

Yrkande

Ett förslag till beslut. Yrkanden lämnas ibland med fördel skriftligen till

mötessekreteraren.

Sektionsmötena är A-sektionens högsta beslutande organ. Här fattas de viktigaste besluten om

sektionens arbete och framtid. Här väljs även funktionärer. Om man känner att man måste lämna

mötet tidigare är det viktigt att skriva upp sig på justeringslistan.



FÖREDRAGNINGSLISTA

Vårterminsmöte 2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

TISDAG 7 APRIL KLOCKAN 17.15

Stora Hörslaen IKDC

§1. SOFMÖ

§2. Val av mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

§5. Fråga angående mötets behöriga utlysande

§6. Fastställande av föredragningslistan

§7. Adjungeringar

§8. Fastställande av röstlängd

§9. Meddelanden

§10. Öppnande för spontankandidatur till vakanta poster

§11. Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna verksamhetsåret

§12. Revisorernas berättelse för samma tid

§13. Frågan om ansvarsfrihet

§14. Förslag till resultatdisposition

§15. Revision av innevarande budget

§16. Entledigande och fyllnadsval

§17. Propositioner

§18. Motioner

§19. Val av Valberedningens Ordförande

§20. Val av funktionärer

-Jämlikhetsombud

-NärU-ordförande

-SRA-ordförande

-InfU-ordförande

-SRID-ordförande

-Hustomte

§21. MOFMA



Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

VALBEREDNINGEN PRESENTERAR HÄRMED SINA FÖRSLAG TILL POSTER INFÖR
VÅRTERMINSMÖTET 2022

Jämlikhetsombud: Sofia Magnusson

Ordförande SRID: Aline Fleetwood-Beaumont

Ordförande SRA: Tilde Sääf

Hustomte: Edwin Svensson

Ordförande InfU: Vakantsatt

Ordförande NärU: Vakantsatt

Det går att skicka in kandidaturer/nomineringar till alla poster (oavsett

valberedningens förslag) fram till 6:e april 17:15. Det skickas till

valberedningen@asektionen.se



Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE FÖR VALBEREDNINGEN 2022

Ordförande för valberedningen: Måns Sjöwall

Det går att skicka in kandidaturer/nomineringar till alla poster (oavsett

valberedningens förslag) fram till 6:e april 17:15. Det skickas till

ordforande@asektionen.se



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Vårterminsmöte 2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Verksamhetsberättelse 2021

A-sektionen

Terminen inleddes med ett visionsmöte. Sedan tidigare styrelsebeslut hade styrelsen

uppmanat medlemmar till att inte ha några fysiska träffar, detta blev en fråga som

togs upp av phöset som gärna ville ha fysiska möten. Andra utskott planerade

evenemang på distans och hade även digitala möten. Frågan om corona restriktioner

fortsatte diskuteras under en stor del av terminen. I vårt försök att hantera rådande

situation togs ett styrelsebeslut som ledde till att knappt hälften av styrelsen

reserverade sig mot beslutet och det resulterade i att stämningen i styrelsen blev

väldigt tung. Styrelsen fortsatte arbetet med att bland annat komma ut med

information vart man kan vända sig om man mår psykiskt dåligt på grund av corona.

Den 20 april hölls VTM. På VTM röstades propositioner igenom gällande bland annat

valberedningen för valberedningens ordförande och en förtydling för projektgrupper.

Efter VTM var det ett stort antal poster som blev vakantsatta, under sommaren

jobbade presidiet med att fylla dessa. Den 30/6 hölls ett extrainsatt möte för att

välja in två utskottsordförande, mötet hölls även för att entlediga Oliver Mouratidis

som ordförande samt välja in Jasmina Wierzbicka som hans efterträdare.

Höstterminen började med nollningen. Alla utskott var med på utskatten där alla

utskottsordförande presenterade sig och sina utskott. Under den tiden var alla poster

inom styrelsen tillsatta förutom världsmästaren. Efter nollningen höll styrelsen i

utskottssafarit där alla utskott presenterades och försökte rekrytera nya medlemmar.

Utskottssafarit gick bra och efter det hölls ett invalsmöte där alla funktionärer valdes



in. De flesta utskott fick ett stort antal nya funktionärer, de som är fortsatt lidande

efter corona med ett färre antal medlemmar är jämlika och SRA.

Den 16de november hölls sektionens höstterminsmöte. Mötet bestod i stora delar av

entlediganden och inval av nya styrelseledamöter men även prepositioner gällande

projektgrupper och balen. Även en motion om en ny projektgrupp “gympA” röstades

igenom.

I december hölls ett extrainsatt styrelsemöte för att rösta om vem som skall få

skalmans aspirant. I slutet att terminen höll styrelsen i a-sektionens funktionärsfest

på Kristianstads nation.

Under hela året präglades styrelsens och presidiets arbete av en stor

arbetsbelastning, stress, och lågt deltagande som resultat av bland annat corona, det

ledde till att många mådde dåligt. Presidiet pratade under flera möten om

stresshantering och alternativ arbetsfördelning för att hålla humöret uppe.

SRA

Tar upp frågor gällande att elever som behöver vara på skolan ska få möjlighet till

det. SRA hade många diskussioner med ledningen om bortplockade kurser men fick

lite gehör i frågan.

SRID

Utvärderat CEQ.

Skapade egen enkät angående hur skiftet till distans har påverkat utbildningen.

Vi har varit delaktiga i diskussioner om skolans behov, både om lokaler och

studiemiljö.

SRA och SRID höll tillsammans en tårtbakartävling där alla studenter var välkomna,

oavsett om dom var med på nollningen eller inte.

Vi har anordnat ”after school” i kilen med snacks och aktivitet. Vi har också bjudit på

fika och kaffe under lunchen ibland.

Under året har vi försökt skapa en starkare gemenskap mellan klasserna. Tillsammans

med en lärare drev vi ett initiativ att mötas på zoom varje måndag för att kunna få en

inblick i vad de andra klasserna håller på med och kunna få feedback och inspiration

till sina egna projekt.



För att välkomna och hjälpa de nya ettorna (KID1 och MID1) höll vi välkomstanförande

via zoom. Vi försökte ge en bild av hur skolan brukar vara under normala

omständigheter samt berätta om oss själva och hur vi kan kontaktas. Det var också ett

tillfälle för oss att rekrytera nya medlemmar.

Jämlika

Vt 21 höll JämlikA en workshop om normtänkande och tillgänglighet riktat främst till

arkitektstudenter.

September, under nollningen, anordnade Jämlika en sykväll för de nya studenterna på

arkitektprogrammet och industridesign. Syftet med sykvällen var att de som deltog

skulle få lära känna oss i jämlika och få en förståelse för vad utskottet arbetar med

och hur studenter kan vända sig till jämlikA för att få hjälp och stöd vid händelse av

trakasserier, diskriminering eller orättvis behandling. Till eventet kom ca 15 personer.

Under HT 21 har JämlikA haft representanter med på de CEQ-möten som hållits. Inför

dessa möten diskuterades enkätsvaren inom jämlikA utifrån diskussionsfrågor som

utskottet tagit fram. Detta framfördes och diskuterades vidare på CEQ-mötena.

Ordförande har deltagit på möten med Jälm-gruppen i A-huset som haft möten under

HT 21. Diskussionen på mötena har varit kring ämnet homogenitet på utbildningen

samt referenser och kanon på arkitektutbildningen.

Ordförande har vidare deltagit i möten och projekt med Likabehandlingskollegiet på

kåren.

InfU

VT: Tog fram ny merch för sektionen, kaffemuggar och totebags.

HT:

InfU började HT21 med Utskottssafarin, vilket blev lyckat. Montern drog mycket folk,

där en anledning kan vara att vi hade mycket att visa upp i form av merch vi gjort,

posters och nummer av A4. Vi fick därmed väldigt många ansökningar till utskottet, 42

st, så många att vi inte kunde ta in alla. Vi landade på 30 medlemmar i utskottet,

utöver ordförande.

Därefter hade vi 2 informationsmöten där de nyinvalda fick veta mer om InfUs

undergrupper och sedan välja vilken man ville vara med i. Man kunde vara med i

båda, men de flesta valde endast en av undergrupperna. Fördelningen mellan

grupperna blev någorlunda jämn. Undergruppernas organisation fortsatte enligt det



som hade utvecklats under VT21 med en grupp för tidningen A4 och en Designgrupp

som sköter merchandise och posters.

InfU hade i mitten av november en Kick off på en biljardhall i Lund. Det blev väldigt

lyckat och hade en stor uppslutning av medlemmar.

A4 har jobbat på som tidigare år. Det bestämdes tidigt att det endast skulle komma ut

ett nummer under detta läsår, under VT21, då flera nummer hade medfört en för hög

arbetsbelastning. Petra Törneman fortsatte som chefredaktör, och efter ett tag valdes

även Hilda Johansson in på samma post. Numret planeras komma ut i april 2022.

Designgruppen har dels fortsatt med det kontinuerliga arbetet med att ta fram

posters åt andra utskott, dels med merchandise. InfUs budget för merchandise var

redan vid höstterminens start överskriden, så arbetet fokuserades på att sälja slut på

lagret av merch vi redan hade och ta fram billigare alternativ. I december släpptes ett

Julkit, som bestod av stearinljus, snapsglas, julmust och julkulor dekorerade med

motiv hämtade från A-sektionen. Det blev lyckat, och den begränsade upplagan sålde

slut snabbt. Vi har även jobbat med att mer långsiktigt projekt, att köpa in utrustning

för screentryck till sektionen. Det skulle ge oss en billigare och snabbare produktion

av merch. Förhoppningsvis kommer det leda till att utrustningen köps in under VT22.

NärU
Höll i arkipelago digitalt, arbetsmässan som är anordnad av sektionen och riktar sig

till studenter på A-sektionens två program. Höll även i alumitalks.

Sexet

Under våren skedde an verksamhet på distans och därför hölls endast ett evenemang,

en ölprovning på distans.

På hösten skapade sexet en instagram.

Städade mässen och loungen och inventerade.

Genomförde en nollning tillsammans med ett flertal barer och sittningar.

Efter nollningen höll en rekordbillig A-bar.

Gjorde inköp.

Anordnade en finsittning nobel i ära, som också blev vårt sista event.

Aktu

Höll i en skattjakt utomhus.

Lagade mat till ett event under nollningen.

Höll i en cykelfest med eftersläpp på lophtet.



Höll i en på-styret-frågesport på en A-bar.

Planerade för sångarstriden, som tyvärr blev inställd.

Cermu

Under vårterminen arbetade CeremU med en ny sångbok och med nya vet och

etikettfilmer på distans.

Under nollningen höll CeremU i en sillfrukost, sålde ouvvar och med hjälp av sexet sålde

vi märken och sångböcker. Senare under hösten fortsatte arbetet med sångboken och vi

hade en lunchsittning på nobeldagen och hade en märkespicknick tillsammans med andra

sektoner på LTH.

Phöset

Jobbet med att planera och utföra nollningen 2021 sattes igång av Øverphøset i

november 2020 med rekrytering av resterande phøs. Likt all annan verksamhet på
sektionen sköttes allt arbete under våren på distans och med zoom som plattform för
att under omständigheterna kunna arbeta tillsammans i den mån det gick. Distansen

försvarade arbetet i flera aspekter som gjorde att arbetet blev tvunget att

omstruktureras lite gentemot vad som varit möjligt tidigare år. Trots dessa hinder flöt
arbetet på förhållandevis väl.

Direkt när phøset var tillsatt sattes jobbet med att utvärdera och återkoppla till

nollningen 2020, och i vissa fall även tidigare nollningar, igång. Där information eller

kunskap saknades togs det hjälp och input utifrån av tidigare aktiva i hopp om att få
med så många aspekter som möjligt kopplat till nollningen för att se vad som

eventuellt behövdes utvecklas, omarbetas, strykas eller tillföras för att allt inför,
under och efter nollningen skulle kunna bli så bra som möjligt för alla inblandade.

Rekrytering av funktionärer satte i gång i mitten av februari där intervjuer och

utbildning av dessa sköttes via zoom. I slutet av april höll sexet tillsammans med

phøset en Bubblig Bar över zoom där phøset avslöjade “temat” för nollningen 2021. I

mitten av maj släppte phøset temat för nollningen 2021. Planer för en kombinerad

phadderkick-off och temasläpp fanns men ovissheten över vad som skulle kunna gå att

genomföra och ett vid tidpunkten överarbetet phøs, ledde till att temafilmen enbart

släpptes på Youtube utan något tillhörande event.

I månadskfitet Juli/augusti satte sen det mer praktiska arbetet med planerandet och

utförandet av nollningen igång, där ibland planering av phadderkick-off, utbildningar

och uppföljning av lösa trådar från våren samt en sista push med sponsen.



Ekonomin och rekryteringen av sponsorer gick trögt under hela hösten trots sponsphøs

konstanta gnatande men den rådande situation i samhället ställde till det, och inte

förrän i augusti var sista kontrakten påskrivna. Oklarheten i hur mycket spons som

skulle kunna dras in gjorde att flera andra delar i phøsarbetet blev försenat och

senarelagt eller behövdes ses över, omarbetas och korrigeras fler gånger under

verksamhetsåret.

Den ovissheten som rådde gällande restriktioner och oklarheten i vilka ekonomiska

möjligheter som fanns medförde att eventplaneringen för nollningen under våren och

augusti fick omarbetas otaliga gånger. För att gardera utfördes därför planering för
olika scenarion med olika restriktioner, och i huvudsak planerades tre helt olika

nollningar parallellt. Detta trippelarbete medförde en enormt mycket större
arbetsbelastning och även detta gjorde att annat phøsarbete försenades och behövdes

skjutas på. Inte förrän två arbetstimmar innan Nollningen skulle dra igång kunde

schemat spikas, till följd av enormt sena besked från LTH som kunde lett till att

nollningen hade behövts planeras om helt.

Nollningen rullade som tack var på bra och inga större kriser uppstod. Som alltid

uppkom det situationer som behövdes lösas men den bakomliggande planering

möjliggjorde så att detta kunde göras utan att det påverkade nollningen i någon

större grad och att större kriser kunde undvikas.

Efterarbetet med att utvärdera och samla upp allt efter nollningen tog lite längre tid

än vad som kunde hoppats på, men då phøset varit överarbetat under en längre tid

och behövde återhämta sig ett tag togs detta upp lite senare under hösten.

IntA

Internationella utskottet höll under hösten i Swedish fika och senare ett julbord som

terminsavslutning.
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Projektgrupp arkipelago

2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion angående Skapade av projektgrupp för Arkipelag

Motionärer: Nils Strömberg, Lovisa Markus, Embla Westman

Bakgrund,

I dagsläget faller ansvaret om arbetsmarknadsmässan Arkipelago på ordförande för
NärU och NärUs funktionärer. Detta är en stor belastning på utskottet där annat

arbete såsom Alumni Talks, lunchföreläsningar och andra evenemang anordnade av

NärU blir lidande. Arkipelagomässan skulle gynnas av att få en självständig

projektledare som kan välja in sin egen arbetsgrupp och även att kunna välja in

projektgruppen under vårterminen. Att detta blir en egen punkt i reglementet

underlättar förhoppningsvis processen för framtida anordnande av Arkipelagomässan.

Vi yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att i reglementet Kapitel 24 Projektgrupper lägga till följande,

§24.3.2 ARKIPELAGO

Den främsta arbetsuppgiften är att årligen anordna arbetsmarknadsmässan

Arkipelago.

§24.3.2.1 Verksamhetsår

Arkipelagos verksamhetsår sträcker sig från den 1 april till 31 mars.

§24.3.2.2 Sammansättning och val

Arkipelagos projektledare väljs av styrelsen under vårterminen, där den

tidigare projektledaren bereder valet. Projektledaren bereder valet av sin

arbetsgrupp av funktionärer som väljs in av styrelsen.



§24.3.2.3 Kontaktperson

Arkipelagos kontaktperson i styrelsen är Ordförande för näringslivsutskottet.

§24.3.2.4 Åligganden

att verka för att hålla en arbetsmarknadsmässa som är för intresse för
studenter på sektionens olika utbildningar.

att främja medlemmarnas möjligheter till praktik.

att åtminstone inom sig utdela följande posten ekonomiansvarig.Att inom

gruppen utdela lämpliga ansvarsområden.

att genom projektledaren hålla kontakten med den nationella

studentsammanordnaren för Arkipelago Sverige (Sveriges Arkitekter) och

projektledare för Arkipelago på de andra skolorna i Sverige.

att genom projektledaren handha kontakten med TLTHs mässkollegie.

att genom ekonomiansvarig bistå och avlasta sektionens Kassör vad gäller

mässans ekonomi.

att efter avslutat verksamhetsår skriva testamente och

verksamhetsberättelse.”

‘



Projektgrupp arkipelago

2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motion angående Skapade av projektgrupp för

Arkipelag

Styrelsen har diskuterat frågan och anser att skapanden av en projektgrupp för

arkipelago skulle gynna hela sektionen. Näringslivsutskottet har redan ett flertal

uppgifter och att ha tid att utföra dessa samt att skapa arkipelago blir stressigt.

Genom att skapa en projektgrupp får näringslivsutskottet tid att fokusera på sina

andra uppgifter.

Sektionsstyrelsen yrkar,

att motionärerna  Nils Strömberg, Lovisa Markus samt Embla Westman

bereder första valet.

att i reglementet Kapitel 24 Projektgrupper lägga till följande,

§24.3.2 ARKIPELAGO

Den främsta arbetsuppgiften är att årligen anordna arbetsmarknadsmässan

Arkipelago.

§24.3.2.1 Verksamhetsår

Arkipelagos verksamhetsår sträcker sig från den 1 maj till 30 april.

§24.3.2.2 Sammansättning och val

Arkipelagos tidigare projektledare bereder valet för nästkommande

projektledare, denna väljs in genom styrelsen innan verksamhetsåret är slut



den 30 april. Den nya projektledaren bereder valet av sin arbetsgrupp av

funktionärer under vårterminen, vilka väljs in genom styrelsen.

§24.3.2.3 Kontaktperson

Arkipelagos kontaktperson i styrelsen är Ordförande för näringslivsutskottet.

§24.3.2.4 Åligganden

att verka för att hålla en arbetsmarknadsmässa som är för intresse för
studenter på sektionens olika utbildningar.

att främja medlemmarnas möjligheter till praktik genom

arbetsmarknadsmässa.

att utdela lämpliga ansvarsområden inom gruppen och utdela posten

ekonomiansvarig.

att genom projektledaren hålla kontakten med den nationella

studentsammanordnaren för Arkipelago Sverige (Sveriges Arkitekter) och

projektledare för Arkipelago på de andra skolorna i Sverige.

att genom projektledaren handha kontakten med TLTHs mässkollegie.

att genom ekonomiansvarig bistå och avlasta sektionens Kassör vad gäller

mässans ekonomi.

att efter avslutat verksamhetsår skriva testamente och

verksamhetsberättelse.”



PROPOSITION TILL

VÅRTERMINSMÖTET

2021-04-20

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående att stryka Sexmästeriets budgetpost

“Vårfårfiolsalternativ”

Styrelsen anser att traditionen om att ordna en vårfårfiolsgasque under vårterminen,

förutom de år då jubileumsbal för A-sektionen anordnas, bör bli ett tillägg i

sexmästeriets åliggande i reglementet.

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att i reglementet Kap 13 Sexmästeriet §13.2 lägga till

Det åligger sexmästeriet att, de år det inte är jubileumsbal, anordna en

Vårfårfiolsgasque

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar

Ordförande för A-sektionen 2022



PROPOSITION TILL

VÅRTERMINSMÖTET

2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående att lägga in undergruppen Peppet i Phøset.

Bakgrund,

Peppet har de senaste åren varit en grupp under Phøset, men inte är en del av

utskottet i reglementet.  Vi anser att de gör ett så pass stort jobb för nollningen att

de bör vara en del av utskottet och därmed innefattas av bland annat tack. Vi ser

också en fördel i att lättare kunna strukturera upp budgetposter under peppet och

peppets ansvar i nollningen. Att välja in pepp står med i Phøsets testamente och vi

anser att det därför borde stå med i Phøset åligganden och sammansättning.

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att i reglementet Kap 17 Phøset §17.1 Sammansättning och val lägga till

Phøset skall välja in mellan en (1) och två (2) övriga funktionärer, så

kallade øverpeppare. Valet görs av sektionsstyrelsen och valbereds av

Phøset.

Øverpepparen/na väljer sedan med hjälp av Phøset in Peppare och

utgör tillsammans med dom undergruppen Peppet. Peppets antal

medlemmar skall i stort överensstämma med kårens nolleuppdrag.

att i reglementet Kap 17 Phøset §17.2 Åligganden lägga till

Det åligger Peppet

att hjälpa Phøset anordna nollningen



att Øverpepparen/na tillsammans med peppet efter avslutad

mandatperiod skall skriva testamente och hjälpa till med

verksamhetsberättelsen.

att genom Øverpepparen/na hålla kontinuerlig kontakt med de andra

sektionernas motsvarande post under lämplig form.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar

Ordförande för A-sektionen 2022



PROPOSITION TILL

VÅRTERMINSMÖTET

2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående att samtliga invalda sexmästare ska skriva

testamente.

Bakgrund,

Verksamhetsberättelse samt testamenten har en stor vikt för att underlätta arbetet

för kommande sexmästare. Därför ska alla sexmästare som väljs in på styrelsemöte

skriva ett testamente efter avslutad mandatperiod samt vara delaktig i skrivandet av

verksamhetsberättelsen.

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att i reglementet Kap 13 Sexmästeriet §13.2 Åligganden ändra

att Sexmästaren efter avslutad mandatperiod skall skriva

verksamhetsberättelse och testamente.

från att Sexmästaren efter avslutad mandatperiod skall skriva

verksamhetsberättelse och testamente.

till att samtliga sexmästare, vilka blivit invalda på styrelsemöte, ska efter

avslutad mandatperiod skriva verksamhetsberättelse och testamente.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar



Ordförande för A-sektionen 2022



PROPOSITION TILL

VÅRTERMINSMÖTET

2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående att hela Phøset ska skriva testamente och

verksamhetsberättelse

Bakgrund,

Vi anser att det åligger hela Phøset och inte enbart Øverphøset att skriva

verksamhetsberättelse samt testamente.

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att i reglementet Kap 17 Phøset §17.2 Åligganden ändra

att Øverphøset efter avslutad mandatperiod skall skriva

verksamhetsberättelse och testamente.

från att Øverphøset efter avslutad mandatperiod skall skriva

verksamhetsberättelse och testamente.

till att Phøset efter avslutad mandatperiod skall skriva verksamhetsberättelse

och testamenten.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar

Ordförande för A-sektionen 2022







PROPOSITION TILL

VÅRTERMINSMÖTET

2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

FYLLNADSVAL AV KASSÖR

Bakgrund,

Efter höstterminsmötet 2021 var posten som kassör vakantsatt. En lämplig kandidat

hittades under början av vårterminen och sektionsstyrelsen förrättade fyllnadsval för

Simon Lennartsson i samband med att han gick på sin post den 24 februari 2022, detta

i väntan på sektionsmöte. Stadgan Kap. 7 Val, §7.3 Fyllnadsval säger att fyllnadsval

av styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen men måste bifallas av nästkommande

sektionsmöte

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Simon Lennartsson som kassör för tiden

24 februari 2022 - 31 december 2022.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar

Ordförande för A-sektionen 2022



PROPOSITION TILL

VÅRTERMINSMÖTET

2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

FYLLNADSVAL AV ORDFÖRANDE FÖR VALBEREDNINGEN

Bakgrund,

Ordförande för valberedningen Frida Bergström entledigades av revisorerna den 20

januari 2022 i enlighet med stadgan Kap 11 Sektionsstyrelsen §11 Entledigande. En

lämplig kandidat hittades senare under terminen och sektionsstyrelsen förrättade

fyllnadsval för Måns Sjöwall i samband med att han gick på sin post den 10 februari

2022, detta i väntan på sektionsmöte. Stadgan Kap. 7 Val, §7.3 Fyllnadsval säger att

fyllnadsval av styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen men måste bifallas av

nästkommande sektionsmöte

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Måns Sjöwall för tiden 10 februari 2022-

30 juni 2022.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar

Ordförande för A-sektionen 2022



PROPOSITION TILL

VÅRTERMINSMÖTET

2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

FYLLNADSVAL AV SEKRETERARE

Bakgrund,

Efter hösterminsmötet 2021 var posten som sekreterare vakantsatt. En lämplig

kandidat hittades i början av vårterminen 2022 och sektionsstyrelsen förrättade

fyllnadsval för Cornelia Sundell i samband med att hon gick på sin post den 13 januari

2022, detta i väntan på sektionsmöte. Stadgan Kap. 7 Val, §7.3 Fyllnadsval säger att

fyllnadsval av styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen men måste bifallas av

nästkommande sektionsmöte

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Cornelia Sundell som sekreterare för

tiden 13 januari 2022 - 31 december 2022

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar

Ordförande för A-sektionen 2022



PROPOSITION TILL

VÅRTERMINSMÖTET

2022-04-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

FYLLNADSVAL AV SRA ordförande

Bakgrund,

Ordförande för SRA Fabian Koppers entledigades av revisorerna den 13 januari 2022 i

enlighet med stadgan Kap 11 Sektionsstyrelsen §11 Entledigande. En lämplig kandidat

hittades under början av vårterminen och sektionsstyrelsen förrättade fyllnadsval för

Tilde Sääf i samband med att hon gick på sin post den 27 januari 2022, detta i väntan

på sektionsmöte. Stadgan Kap. 7 Val, §7.3 Fyllnadsval säger att fyllnadsval av

styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen men måste bifallas av nästkommande

sektionsmöte

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Tilde Sääf som SRA-ordförande för tiden

27 januari 2022 - 30 juni 2022.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar

Ordförande för A-sektionen 2022




