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Sektionsstyrelsemöte 2019-04-04

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Mia Tjus, Ordförande

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU

Alexia Pihl, Sekreterare

Maria Oscarsson, Ordförande NärU

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Veronica Larsson, Ordförande InfU

Alexander Ekholm, Øverphøs

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Dóra Csapó, Världsmästare

Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID

Frej Östbrink, Sexmästare

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.13

§2. Godkännande av dagordning och tid
“Funktionärsinva”l efter §4
“Rapportspridning” efter §6
Styrelsen beslutade att godkänna tid samt ändringar av dagordning.

§3. Val av justeringsperson
Øverphøs Alexander Ekholm tilsattes som justeringsperson av Sekreterare Alexia Pihl.
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§4. Eventuella adjungeringar
Amanda Angelhag, Inval Infu
Elias Cox, Inval Infu

Ständigt Adjungerade:
TLTH:S representant Anna Qvil

§5. Funktionärsinval
Elias Cox motiverar varför han vill gå med i Infu med att han vill skriva och jobba med layout.
Styrelsen beslutade att välja in Elias Cox som ny funktionär till Infu.
Amanda Angelhag motiverar varför hon vill gå med i Infu med att hon vill jobba med layout.
Styrelsen beslutade att välja in Amanda Angelhag som ny funktionär till Infu.

§6. Utskottsrunda
Kassör Isaac Rescala meddelar att bokföringen går bra.
Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors informerar att gasquen samt medaljutdelning gick bra.
Ceremu ska nu arbeta vidare med märken, samt skriva motioner angående medaljer. Hannes
undrar vad styrelsen anser gällande en ny medalj och dess nomineringsprocess. Bör det röstas
om på sektionsmöte eller kan enbart styrelsen godkänna nomineringen.
Diskussion. Inget beslut tas.
Øverphøs Alexander Ekholm informerar att phaddergrupper ska väljas under kvällen. Vidare
informerar Alex att temasläpp är på G.
Världsmästare Dóra Csapó informerar om fortsatt arbete med Påskbrunchen, samt att en bar
håller på att planeras.
Näru Ordförande Maria Oscarsson informerar att utskottet inte gjort mycket. Tack ska planeras
och eventuellt en lunchföreläsning.
SrA Ordförande Filip Lundquist informerar att programledningmötet gick bra. Informerade
ledningen om resultat gällande en undersökning om hur arkitektstudenter mår. Filip anser att
det mottogs väl. Vidare vill Filip försöka tillgängliggöra resultatet av rapporten till studenterna för
att få folk mer motiverade att svara på enkäter.
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Sexmästare Frej Östbrink informerar att gasquen var kul, mycket jobb. Vidare meddelar Frej att
han har haft möte med sexkollegiet, drivit fortsatt planering av cykelfesten, samt att utskottet har
planer på att eventuellt ordna en bar i slutet av Maj. Slutligen meddelar Frej att utskottet ska titta
på tack samt att städningen av förrådet efter gasquen gick bra men att styrelsen bör se över
situationen i förrådet.
SrID ordförande Anna-maria Nilsson informerar att SrID och SrA hade ett event med
teknologkåren i veckan samt ett CQ möte, där det togs upp kommentarer från lärare som
uppfattats sexistiska. Det ska ordnas en “utbildning” för samtliga lärare gällande detta. Vidare
meddelar Anna-maria att en ny utbildningsplan kommer ut i slutet av april. Denna kommer ligga
till grund för nya kursplaner.

Ordförande Mia Tjus informerar om möte med OK samt med inspektor. Den nuvarande uppger
gärna sina roll till någon mer lämplig men kan stanna kvar om det inte finns någon annan.
Föreslog lärare på A. Vidare informerar Mia att hon har kollat upp riktlinjer kring funktionärsval.

§7. Vårterminsmötet
Ordförande Mia Tjus informerar att Tisdag 23:e April är det propositionsmöte. Utredningsmöte
sker Måndag 22:a April för de som är intresserade. Vidare anser Mia att det skulle behövas ett
budgetmöte.
Diskussion.
Samtliga utskottsordförande bör se över sina budgets, samt planera in enskilda möten med
Kassör Isaac Rescala.
Slutligen lyfter Mia att kallelsen till VT-mötet ska ut imorgon på fredag. Samt att Styrelsen bör se
över tänkbara Justeringspersoner till mötet.
Kassör Isaac Rescala ska beställa maten.

§8. Rapportspridning
SrA Ordförande Filip Lundquist vill dela resultatet av rapporten benämnd i §6. Filip föreslår
Facebook och hemsidan.
Diskussion.
Styrelsen beslutade att spridning av rapporten sker på Facebook, hemsidan under egen flik,
samt via länk i Infu’s veckoutskick.
§9. Välja in funktionärer
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Ordförande Mia Tjus informerar att enligt stadgarna väljs alla funktionärer in på samma sätt.
Det är öppet för hur beredningen ska gå till. Det enda som står skrivet är att utskottsordförande
bereder och styrelsen väljer in.
Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors anser att utskottssafari bör vara tidigt. Så att flera
funktionärer hinner testa på.
Ordförande Mia Tjus föreslår att då inget måste ändras i stadgar eller reglemente gällande
detta, kan styrelsen lägga frågan på is tills efter VT-mötet.
Ingen där emot.

§10. Information från OK
Ordförande Mia Tjus informerar att kårens bastu måste skötas bättre. Det har ofta varit stökigt.
Detta gäller främst phøs och sex.
Vidare informerar Mia att OK diskuterade sektionernas relation till teknologkåren.

§11.Funktionärstack
Ordförande Mia Tjus undrar om styrelsen har ideer på vad sektionen kan ha för funktionärstack
VT 19?
Diskussion.
Datum kan vara eventuellt vara 23:e Maj.
Aktivitet ej bestämt.

§12. Instagram
Påskbrunch samt temasläpp vid ett senare tillfälle.

§13. Facebook
Filips resultatrapport.

§14. Information till InfU veckoutskick
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Temasläpp
Filips resultatrapport- som bilaga istället för som länk

§15. Information från Kåren
TLTH:s representant Anna Qvil informerar om speak up days samt innovation week v.15.
Det finns event på Fb, för mer information. Vidare informerar Anna om Val FM och nya
ledamöter, det finns några poster kvar.

§16. Övriga ärenden
Ordförande Mia Tjus lyfter sin oro gällande spam-mail som ser ut att komma från Ordförande
Mailen.
Styrelsen beslutade att en varning ska skickas ut.
Sexmästare Frej Östbrink informerar att Weko vill låna loungen.
Styrelsen godkände förslaget.
SrID-Ordförande Anna-maria informerar att Kira kommer användas imorgon och sättas på
laddning inför Påskbrunchen.

§17. Nästa möte
23:e April, Propositionsmöte.

§18. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.57.
Beslut:
●
●
●
●
●

Varning ska skickas ut till sektionens medlemmar gällande bluff-mail.
W-sektionen ska få låna Loungen.
Datum för funktionärstack 23/5.
Samtliga utskottsordföranden ska planera in möte med kassör Isaac Rescala.
Resultatrapport över enkät gällande Studenthälsa ska publiceras på FB samt hemsidan.
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Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson- Alexander Ekholm

Ordförande- Mia Tjus
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