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Sektionsstyrelsemöte 2019-11-07

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

Felix Teneberg, Ordförande NärU

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Rikard Ostrand, Ordförande InfU

Alexander Ekholm, Øverphøs

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Elin Vilhelmsson, Världsmästare

Vanessa Rundgren, Ordförande SRID

Frej Östbrink, Sexmästare

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 12.09.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att välja Rikard Ostrand till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
●
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Sebyon Charo
Elsa karlsson
Elsa schröder
Kåre Sörensen
Noa Lindvall
Meis joda
Maria Xu
Clara olsson
Sofia Nilsson
Christa Fideli
Wictor Clifford

Ständigt adjungerade:
Hanna Stigenius, Jämllikhetsombud.

Samtliga adjungerade godkändes av styrelsen.

§5. Inval av funktionärer
Sebyon Charo kandidat till SrA
Elsa Karlsson kandidat till Jämlika
Elsa infu och Näru
Noa Aktu
Kåre, Näru
Meis sexet
Maria, Näru
Clara näru
Sofia, aktu & världsmästeriet
Christa infu
Wictor, infu & sexet
Styrelsen beslutade att välja in samtliga kandidater i klump
Samtliga kandidater blev invalda till de utskott de kandiderade till.

§6. Utskottsrunda
Frej östbrink- Mår bra, stressad men ser fram emot storbaren. Mycket att göra lite tid.
Olivia Kornfält- Cyckelfest på lördag, diskuterat pingisturnering, samt hade velat ordna något
inför jul, med något annat utskott.
Alexander- Allt bra
Felix Teneberg- Mycket att göra, försöka sysslosätta alla nya funktionärer. Föreläsning med Här
är fokus nu, 15/11.
Rikard- Stor infu möte, alla var där och kom in i gruppen, känns som att gruppen är taggad och
glada. Även bra med rikard.
Elin- har spikat planer för hösten, många som kommer på VMX, känns väldigt kul.
Hanna, känns bra, har kommit igång med panel, och diskuterat nya ideér och events.
Sekreterare allt är fint.
Filip- Intensiv vardag, svårt att få ihop allt. Hade behövt fler tvåor och treor i utskottet. Vet inte
hur en ska nå ut. Göra lite “obligatoriskt” att ha med några från varje årskurs.
Vide Ordförande- Kickoff igår, kändes väldigt kul. Har varit på kollegiemöte med övriga vice, var
väldigt givande och informativt. Arbetet ska sättas igång.

Kassör: haft möte med kåren, pengakollegiet. Fått upp en plan för hur allt ska läggas upp.
Känns väldigt skönt, känns som att man nu förstår hur man ska arbeta som kassör.
Ordförande: ska på möte på fredag, gällande en lärare på ID. Försöker sätta sig in i
Höstterminsmötet. Ligger en hel del grejer på hög, mycket att göra lite ork och tid.

§7. Höstterminsmöte
Ordförande Mia Tjus vill upplysa att prepositionsmötet är flyttat till den 11:e November.
Sista dagen för motioner var igår, har fått in rätt många. Vissa motioner är inte helt korrekt
utformade, kan kräva arbete av oss att rätta till, annars skickar vi tillbaka dem.
Ordförande Mia tjus har förslag på två prepositioner.
-Separera Vice och Ceremu.
-Lyfta ut policy ur reglementet.
Frej Östbrink lyfter även att på VT-mötet diskuterades att lägga in Bal var 5:e år.

Behöver kolla upp vilka som kan tänka sig vara justeringspersoner på mötet.
Alexia Ska beställa maten i eftermiddag.

§8. Sociala medier
Cykelfest
Storbaren “Nice cool bar”.
Lunchföreläsning- Här.
Pumpadagen/veckan är off.
Sittningsvecka v.47. 19/11 Håller A-sex sittning.
§9. Information till InfU veckoutskick
Sittningsveckan
Lunchföreläsning
Höstterminsmötet.
Sprida Tacksittning.

§11. Viktiga datum
19/11 - Sittningsvecka

§12. Övriga ärenden
12.1 Frej Östbrink lyfter att sexet planerat en julbar, ev, tidningssläpp, bjuda in Alnarp, tillstånd
verkar godkänna.
12.2 Loungen, hade möte med en ansvarig från TD. Gällande hur dem ska samverka med sexet
och TD-studenterna. Hoppas på att kunna styra upp där nere.
Huset ska skaffa ny kyl och frys. Får dela upp det med TD.
12.3 Vice-ordförande, fick höra från Sudes, vad händer i huset och på sektionen? Events och så
vidare. Dem har inte riktigt koll och får inte information. Hade varit bra om någon vill presentera
sektionen lite. Samt göra ett inlägg på fb riktat till 4:or och 5:or.
12.4 Jämlika budget för intern utbildning. Undrar lite hur det går till, och vill få tips på vad en kan
göra.

Bjuda in till workshop, kolla runt inom Lu studentorganisationer, om det finns någon.
12.5 Frej lyfter att att M lånade vår scen och ena scenelemnetet var trasigt. Undrar om skadan
var sen innan eller om den tillkommit.

§13. Nästa möte
Motions och prepositionsmöte på Måndag

§14.OFMA
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 13.03.

Sekreterare - Alexia Pihl

Ordförande - Mia Tjus

Justeringsperson - Rikard Ostrand

