
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2022-05-12

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:

Elvira Stålhammar, Ordförande
Sarah Camitz, Vice Ordförande
Mathilda Ingvast Wennerström, Øverphøs
Lisa Christiansson, Ordförande CeremU
Nils Strömberg, Ordförande NärU

Axel Leksell, Ordförande InfU
Linnea Johansson, Ordförande AktU
Benjamin Redin, Ordförande SRID
Tilde Sääf, 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 Nils Strömberg till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Oscar Hjalmarsson

Sofia Magnusson

Simone Tystad i klump

Ständigt adjungerade:



Ebba Wågman, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, Kårkontakt

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionärer

Oscar Hjalmarsson väljs in i SRA

Sofia Magnusson väljs in i JämlikA

§6. Puls

Styrelsemedlemmarna berättar hur de mår.

§7. Nollningsschema

Överphös redovisar föreslaget schema för nollningen 2022. Öppnar för frågor och åsikter. Internationella
utskottet önskar tid till Swedish games. Överphös svarar att det bör kunna ordnas. Övrigt finns inga
komentarer på schemat.

§8. Styrets nollningsevent

UtskAtten:

Längre tid per station än tidigare år. Styrelsen ordnar mat. Ev. lägga till presidiestation.

Vem och när handlas och lagas maten? 23/8 för matlagning?

Styrelsebar:

Att göra: Spex från uppdragsgrupper, sångboksinsjungning (5 sånger isch?), spel på borden

Vad ska vi döpa den till?/Tema: Mersmak på Styret, Smaka på styret

Mat: Toast, pastasallad, lasagne, nachos, två efterrätter, chips popcorn

Dryck: Alkoholfria drinkar och dryck med fisktema, Tala med sexet om alkoholfri öl

§9. Inköp av verktyg

Edwin (Hustomte) önskar köpa in verktyg för mellan 750 kr-1500 kr till sektionen för att vi själva skall
kunna utföra grundläggande reparationer.



Frågor om vi inte kan låna det? Skolan är inte helt positiv till det.

Övergripande kommentarer om att det känns rimligt.

Vilken budgetpost skall det tas ifrån; inköp, reserv, övrigt?

Efterforskningar görs under mötet ang. Pris. 750 kr anses vara för mycket. Verktyg bör kunna köpas för
runt 500 kr.

Styrelsen beslutar att godkänna 500 kr från budgetposten “Inköp” för inköp av verktyg

§10. Information från Kåren

Kårordförande och SåS-general går fortfarande att söka

§11. Utskottsrunda

NärU: Genomfört AlumniTalk. Lyckat, många kom. Är färdiga inför sommaren.

Phöset: Temasläpp är genomfört. Sista planerandet inför phadderutbildning samt tillståndsinskickande.

Världsmästeriet: Planerar terminsavslut.

CermU: Sista mötet imorgon för terminen. Sångboken beställs då. Röstning om nya märken kommer
genomföras.

JämlikA: Planerat för InfU-dag. Spånat för FunZine-event, nollningsevent, terminsavslutning och
phadderutbildning. Tittat på policy-dokumentet.

AktU: Planerat sommaravslutning för sektionen med öl-mil. Innan är det brunch för AktUs medlemmar.
Planering inför nollningen.

SRID: Event tillsammans med SRA nästa vecka.

InfU: A4-släpp är genomfört; gick bra. Letar ny merch-leverantör.

SRA: Syjunta och afternoon tea med SRID nästa vecka.

§12. Övriga ärenden

Nyhetsbrev kommer ut på måndag. Hör av er till Axel om ni önskar få med något. F kommer eventuellt
kunna göra kårens officiella app. Axel kommer titta på kostnader.

Avslutning för styrelsen 29/5, förslag på att ha ett mysigt middagshäng eventuellt picknick eller
bakisbrunch. Elvira skickar ut förslag.



§13. Viktiga datum

17.5 Syjunta

20.5-22.5 Karneval

26.5 Phadderutbildning + Kick off

27.5 AktUavslut

28.5 Sittning

29.5 Sommaravslutning Styrelsen

§14. Nästa möte

2022-05-19.

§15. OFMA

Vice Ordförande - Sarah Camitz Ordförande - Elvira Stålhammar

Justeringsperson - Nils Strömberg


