
Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2022-11-03

Sektionen för Arkitektur och Industridesign

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Elvira Stålhammar, Ordförande
Cornelia Sundell, Sekreterare
Lisa Christiansson, Ordförande CeremU
Maria Xie, Ordförande NärU

Agnes Humling, Världsmästare
Simone Tystad, Ordförande InfU
Matilda Ingvast Wennerström, Overphos
Linnéa Johansson, AktU ordförande
Sofie Gruvesäter, Sexmästare

§1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.10.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Maria Xie som justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Emelie Elneros

Ständigt adjungerade:



Sofia Magnusson, Jämlikhetsombud
Marcus Bonder
Embla Westman
Kårkontakter

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionärer

Styrelsen beslutar att välja in Emelie Elneros som funktionär i Internationella utskottet.

§6. Puls

Styrelsen berättar hur de mår.

§7. Äska pengar från Lundakarnevalen

En musikgrupp håller på att startas så därför har styrelsen som förslag att de ska äska pengar till högtalare,
eftersom de ännu inte är en grupp. Förslag på att äska pengar för en fotokamera och en filmkamera. Vi
måste motivera att det är ett nytt projekt för annars får man inte söka. Vi kan skicka in hur många
ansökningar som helst. CeremU skriver ansökning för filmkamera, InfU skriver ansökning för
fotokamera. Förslag på att äska pengar för ny belysning.

§8. Kalendern på hemsidan

Alla utskotten ska själva få sätta in sina event på hemsidans kalender. Påminnelse om att lägga ut eventen
på facebook och instagram. Förslag på att ha veckoschema på TV-skärmen i A-foajén.

§9. Information från kåren

Speak up days denna vecka. Studenter har möjlighet att komma med åsikter som kan förändra
studieplatser m.m. Arkad är snart, de har lanserat sin app där man kan anmäla sig till deras event. Man
kan även gå in och rösta på fullmäktige, görs online.

§10. Utskottsrunda

Inta - två personer vill vara efterträdare, planerar adventskalender i mässen
Ceremu - event kavajkampen nästa vecka
Aktu - cykelfesten gick bra, nästa event är klädbytardag och på spåret
Jämlika - ventilationspizza igår gick bra, det var väldigt många som kom
Phos - ekonomimöte igår



Infu - gjort alla designs på tryck för funktionärströjorna
Sexet - bytt plats och datum på många event, har jobbat hårt med budget
Näru - börjat maila många företag, försöka få in några föreläsningar

§11. Övriga ärenden

Reservlista för funktionärssittningen? Elvira gör en reservlista nu.

När man driver en organisation behöver man lägga in en budget i förväg på hur man ska bedriva den
verksamheten. Förslag på att istället ha en text på vad utskotten ska göra för då är det friare på vad man
får göra. Då kommer budgeten vara där som stöd men man är inte strikt bunden till den.. Diskussion om
att det kan finnas en anledning varför vi har en strikt budget. Man kan fortfarande ha regler kring budget
men vi hade sparat extremt mycket tid om vi inte var bunden till den. Detta har varit i diskussion förr, det
finns anledningar till varför det är som det är. Vi kommer inte hinna titta på det inför HTM, men vi kan
lägga fram det som förslag till nästa termin.

Jämlika vill göra klistermärken om kontaktinfo, jämlika stämpel etc. Styrelsen tycker det låter som en bra
idé.

Känns det okej för alla att IntA gör sin egna julkalender? Styrelsen tycker det är en rolig idé.

Förslag på att styrelsen kan ordna något event varje advent, t.ex. Adventsfrukost.

Förslag på att vi ska börja göra julkort från styrelsen som ska skickas ut till andra sektioner, de företag
som har sponsrat etc.

§12. Viktiga datum

Bar ikväll

Motionsmöte på måndag

10.11 kavajkampen

§13. Nästa möte

2022-11-10.

§14. OMFA

Ordförande avslutar mötet kl 13.03.



Sekreterare - Cornelia Sundell

Ordförande - Elvira Stålhammar

Justeringsperson - Maria Xie


