
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2022-09-01

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Elvira Stålhammar, Ordförande
Sarah Camitz, Vice Ordförande
Cornelia Sundell, Sekreterare
Simon Lennartsson, Kassör
Lisa Christiansson, Ordförande CeremU
Maria Xie, Ordförande NärU
Tilde Sääf, SRA ordförande

Agnes Humling, Världsmästare
Simone Tystad, Ordförande InfU
Matilda Ingvast Wennerström, Overphos
Sofie Gruvesäter, Sexmästare
Aline Beaumont, SRID ordförande
Linnéa Johansson, Ordförande AktU
Sofia Magnusson, Jämlikhetsombud

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.05.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Sarah Camitz som justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade:
Sofia Magnusson, Jämlikhetsombud
Marcus Bonder
Embla Westman
Kårkontakter



Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Puls

Styrelsemedlemmarna berättar hur de mår.

§6. Kommunikationskanaler

Slack är till för viktiga meddelanden och dokument, messenger är till för mindre seriösa
meddelanden. Kallelser och dagordning mailas alltid ut, allt annan info sätts ut på slack.

Styrelsemedlemmarna tycker det funkar bra att inte ha helt strukturerade möten, men viktigt att
alla tänker på att vara konstruktiv när det blir diskussion, alltid försöka ta diskussionen vidare,
samt samarbeta mot problemet och inte mot varandra. Vill man säga något under mötena; res
ett finger för den första, två för den andra osv.

SRID ska försöka fixa access till alla i styrelsen så att posters kan hängas upp i kilen också.

§7. Mötesrum

Sexet, varannan tisdag lunch
Infu, torsdag kväll för A4, måndag lunch i atelje för designgruppen
Jämlika, lunch tisdag
Näru, lunch onsdag
Ceremu, lunch fredag
SRA, lunch onsdag
Aktu, lunch måndag, måndag är inte optimalt så kommer kanske byta dag med sexet, om det
underlättar för Aktu
Inta, lunch måndag, kanske byta mellan aktu och inta
Phos, onsdag kväll
SRID, lunch onsdag på IKDC

§8. Inval

Hur vill vi lägga upp invalet?
Just nu är gränsen 3 utskott per person, vissa är dock med i fler. Rimligt att utskottsordföranden
får bestämma hur många personer som är passande att ha med i ett utskott för att maximera
arbetet och arbetsuppgifter. Onödigt att vara med i tre arbetsgrupper samtidigt. Garantera att få
gå med i minst ett utskott. Kan vara bra att sätta en maxgräns för att hålla sitt engagemang i det
utskottet, alla utskott får välja sin egen maxgräns. Rimligt att begränsa så ingen behöver ta på



sig för mycket jobb. Hur väljer man ut vem som får vara med i vilket utskott så det blir rättvist? Vi
behöver inte ha en uttalad gräns, vi vinner inte på att säga det. Ingen kommer orka vara aktiv i 3
utskott. Vilken kultur vill vi ge ettorna? Göra det tydligt vad som förväntas av en medlem så att
folk verkligen dyker upp på mötena och skriva det i anmälningsformuläret. Vem ska få förtur till
det utskottet de vill ha? Tydlig med hur många möten man måste gå på för att få medalj och
tacksittning. Vi kan testa i år och se hur det löser sig, gradvis bli mer strikt. Inför nästa möte ska
alla tänka på vad rimlig maxgräns är, så vi i nästa möte kan bestämma maxgränsen för utskott.
Allt behöver inte vara spikat eftersom vi inte kommer gå ut med detta. Trycka på att gå på alla
möten.

§9. Vice post

Varje utskott skulle kunna ha en vice, kassör eller kombinerad för att ordförande kan få
avlastning eller skicka vice på möten om de inte själva kan närvara. Behöver vi ha regler runt
vice eller kan utskott själva ha det som man vill? Utskott kan anpassa enligt vad som behövs,
vissa kanske behöver ha en mer formell post som vice. SRID vill ändra i reglamentet att det står
att det ska finnas en vice.

§10. Information från kåren

Jättemycket kring nollningen, saknar fortfarande kårordförande och informationsansvarig, hör av
er och tipsa om personer. Kårstyrelsen har också vakanta poster.

§11. Övriga ärenden

Gasque anmodningar, kolla vilka som borde anmodas till gasque? Ska stå i reglementet, Sofie
kollar upp.

Planera evenmang gemensamt, gör en lätt tidslinje nästa vecka.

Sociala medier, instagram och facebook? instagram har pausats eftersom nollningen bara är
tillför nollningsaktiva. Dra igång instagram men inte publicera nollningsevent där.
Innan nästa inval ska alla fylla i vilka som var aktiva förra terminen. Lös bättre system efter
invalet.

§12. Utskottsrunda

Kan symaskin lånas ut 15 sep till jämlika. Ja.
Aktu delar upp sig i nöje och gympa, ny chatt för gympa.
Inta planerar Swedish games på söndag.
SRID Öppna soft workshop.



§13. Viktiga datum

-

§14. Nästa möte

2022-09-08.

§15. OMFA

Ordförande avslutar mötet kl 13.01.

Sekreterare - Cornelia Sundell

Ordförande - Elvira Stålhammar

Justeringsperson - Sarah Camitz


