PROTOKOLL
Höstterminsmöte 2013-12-06

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

1. SOFMÖ
Klockan 17:30
2. Val av mötesordförande
Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande.
Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande.
Björn Hansson har en noggrann genomgång av mötesformalia. Inga frågor.
3. Val av mötessekreterare
Björn Sjulgård föreslår sig själv som mötessekreterare.
Mötet beslutar att välja Björn Sjulgård till mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.
Mötet beslutar att välja Katrin Johansson och Elaine Åhslund till justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
Tobias Lundkvist, A-sektionens ordförande, presenterar hur mötet har utlysts. Utlysningen har skett enligt
stadgarna.
Mötet beslutar att fastslå mötet som behörigt utlyst.
6. Fastställande av föredragningslistan
Punkten 6,1 Adjungeringar föreslås tilläggas föredragningslistan.
Mötet beslutar att bifalla föredragslistan med denna ändring.
6,1. Adjungeringar
Minst en icke-A-sektionsmedlem finns i lokalen, Daniel Lundell, heltidare på Kåren.
Mötet beslutar att adjungera alla i lokalen som behöver adjungeras.
7. Resultatrapport 1 januari – 30 juni 2012
Carl Kvanta, kassör för A-sektionen, går igenom hur resultatet såg ut föregående termin. Det som syns är
endast det som hade bokförts innan sommaren och därför ser det väldigt underligt ut på vissa poster. Carl
Kvanta besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
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Mötet beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna.
8. Fastställande av budget för 2014
Carl Kvanta sammanfattar budgeten och förklarar de ändringar som gjorts från budgeten 2013. Carl Kvanta
förklarar att den nuvarande styrelsen skriver en budget för nästa år för att underlätta för den nya styrelsen.
Intäkterna från alla studiecirklar står under Sektionsstyrelsen i budgeten för att understryka att det är hela
sektionens pengar. Posten Jämlikhetsarbete bör finnas kvar trots att den inte använts alls. Styrelsen har dragit
ner på Representation till hälften, för att den posten knappt har använts. Och det finns en ny post på 30 000
kronor till Inköp. Denna är tänkt att användas för inköp av ett nytt ljudsystem. Carl Kvanta sammanfattar
ändringarna i de olika utskottens budgetar. Carl Kvanta besvarar mötets frågor. Budgeten i sin helhet finns att
läsa på A-sektionens hemsida.
Diskussion
Elaine Åhslund anser att 30 000 till valfria inköp är för mycket pengar. Elaine Åhslund yrkar:
Att posten Inköp, under Sektionsstyrelsen, ändras till 5000 kronor. Och
Att 25 000 kronor läggs till sektionens resultat.
Oskar Nygren yrkar:
Att posten Inköp, under Sektionsstyrelsen, ändras till 5000 kronor. Och
Att en ny post Inköp av Ljud/ljussytem på 25 000 läggs till.
Jennifer Bengtsson yrkar:
Att under SRA ändra namn på budgetposten Censurering av CEQ, till Administrativt arbete av CEQ
Att under SRID ändra namn på budgetposten Censurering av CEQ, till Administrativt arbete av CEQ
Mötet beslutar att bifalla Jennifer Bengtssons båda yrkanden.
Mötet beslutar att bifalla Elaine Åhslund och Oskar Nygrens yrkande Att posten Inköp ändras till 5000
kronor.
Mötet beslutar att bifalla Oskar Nygrens yrkande Att en ny post Inköp av Ljud/ljussytem på 25 000
kronor läggs till 2014 års budget.
Mötet beslutar att bifalla den föreslagna budgeten för 2013 som helhet, med dessa ändringar.
9. Val av en representant i TLTH:s valberedning
Kårordförande, tillika mötesordförande Björn Hansson informerar om att denna punkt inte längre finns.
Mötet beslutar att lämna denna punkt utan åtgärd
10. Val av en representant i TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet
Oskar Nygren, valberedningsordförande, berättar att valberedningen inte har fått in någon nominering till
denna post. Men till posten Representant i TLTH:s valberedning, som inte längre finns, var Björn Sjulgård
nominerad.
Björn Sjulgård ställer upp som kandidat och presenterar sig kort.
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Mötet beslutar att välja Björn Sjulgård till Representant i TLTH:s valnämnd för fullmäktigevalet.
11. Val av funktionärer
Världsmästare
Valberedningen föreslår Axel Svenstam.
Ingen motkandiderar posten.
Axel presenterar sig och motiverar val.
Axel besvarar mötets frågor.
Valberedningen läser upp sin motivering.
Mötet beslutar att välja Axel Svenstam till Världsmästare under mandatperioden 1 januari 2014 till 31
december 2014.
Övrig ledamot till sektionsstyrelsen
Valberedningen föreslår Tilda Sandin.
Ingen motkandiderar posten.
Tilda presenterar sig och motiverar val.
Har varit phös i år och vill engagera sig vidare i sektionen. Hon vill föra Industridesigns talan i styrelsen.
Tilda besvarar mötets frågor
Valberedningen läser upp sin motivering.
Mötet beslutar att välja Tilda Sandin till Övrig ledamot i sektionsstyrelsen, under mandatperioden 1
januari 2014 till 31 juni 2014.
Ytterligare funktionärer
Tobias Lundkvist förklarar att det i A-sektionen är praxis att ålägga sektionsstyrelsen att välja alla ytterligare
funktionärer till de olika utskotten.
Mötet beslutar att ålägga sektionsstyrelsen att välja alla ytterligare funktionärer till de olika utskotten.
Kassör
Valberedningen föreslår Elias Friberg.
Ingen motkandiderar posten.
Elias presenterar sig och motiverar val.
Går första året på arkitektur. Vill vara med och stödja sektionen. Har ingen tidigare erfarenhet men är villig att
lägga den tid som krävs.
Elias besvara mötets frågor
Valberedningen läser upp sin motivering.
Elias Friberg verkar inte vara en allt för utsvävande person. Och han har hästsvans.
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Mötet beslutar att välja Elias Friberg till kassör för A- sektionen, under mandatperioden 1 januari
2014 till 31 december 2014.
Sekreterare
Valberedningen föreslår Johanna Shuhmeier.
Ingen motkandiderar posten.
Johanna presenterar sig och motiverar val.
Vill vara med och påverka. Gillar gemenskapen i A-sektionen. Har tidigare suttit i elevråd.
Johanna besvarar mötets frågor.
Valberedningen läser upp sin motivering.
Johanna Shuhmeier är engagerad och med i sexmästeriet. Hon är snabb på att skriva på datorn
Mötet beslutar att välja Johanna Shuhmeier till sekreterare för A-sektionen, under mandatperioden 1
januari 2014 till 31 december 2014.
Vice ordförande
Valberedningen föreslår Emanuel Mettmann.
Ingen motkandiderar posten.
Emanuel presenterar sig och motiverar val.
Har varit med i Ceremoniutskottet länge och vill föra vidare A-sektionens traditioner. Vill fortsätta den
positiva engagemangstrenden inom sektionen. Vill bistå nästa sektionsordförande och bidra med ett glatt
humör i styrelsen.
Emanuel besvarar mötets frågor.
Valberedningen läser upp sin motivering.
Det finns få som är så engagerade som Emanuel Mettmann.
Mötet beslutar att välja Emanuel Mettmann till Vice ordförande för A-sektionen, under
mandatperioden 1 januari 2014 till 31 december 2014.
Sektionsordförande
Valberedningen föreslår Isabelle Easterling.
Ingen motkandiderar posten.
Isabelle presenterar sig och motiverar val.
Var med i phöset i år och vill fortsätta att engagera sig. Tycker om den familjära stämningen i A-sektionen.
Det ska vara enkelt och askul att engagera sig. Nollningen är väldigt viktig.
Isabelle besvarar mötets frågor.
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Valberedningen läser upp sin motivering.
Mötet beslutar att välja Isabelle Easterling till Sektionsordförande, under mandatperioden 1 januari
2014 till 31 december 2014.
SRA-orförande
Valberedningen föreslår August Almqvist Jansson.
Ingen motkandiderar posten
August presenterar sig och motiverar val.
Har suttit i styrelsen i ett år nu och skulle bidra med erfarenhet och kontinuitet. Att engagera de övre
årskurserna i sektionen är viktigt. Skulle kunna tänka sig att ordna fler event så som SRID, till exempel
soppkvällar. Kan bidra med föreningskunskap som ofta saknas inom A-sektionen.
August besvarar mötets frågor.
Valberedningen läser upp sin motivering.
Kontinuitet är inget vi får för stora doser av i A-sektionen. August Almqvist Jansson är kompetent och erfaren.
Mötet beslutar att välja August Almqvist Jansson till ordförande för Studierådet Arkitekt, under
mandatperioden 1 januari 2014 till 31 december 2014.
Øverphøs
Valberedningen föreslår Kristoffer Benne.
Tre personer motkandiderar posten. Gunnar Nygren, Josefine Nilsson och Kajsa Henriksson.
Gunnar, Josefin och Kajsa lämnar lokalen och Kristoffer presenterar sig och motiverar val.
Kristoffer har varit nollningsöverste under denna nollning och varit med i sexmästeriet. Han känner många
runt om på LTH och skulle kunna fungera som spindeln i nätet för att få phøset att fungera.
Kristoffer besvarar mötets frågor.
Kristoffer lämnar lokalen och Gunnar presenterar sig och motiverar val.
Berättar en lång historia om när han var seglarskoleledare. Skulle gärna se att nästa års nollning är som detta
års. Är rädd för ansvar och vill helst inte festa nykter.
Gunnar besvarar mötets frågor.
Gunnar lämnar lokalen och Josefine presenterar sig och motiverar val.
Arkitektetta som kommer direkt från gymnasiet. Var med i sitt gymnasiums balkommitté och fixade fester.
Festar gärna nykter och sätter nollorna i första hand. Vill se fler sektionsblandade sittningar, så som FEA. Är
beredd att lägga den tid som kommer att krävas.
Josefine besvarar mötets frågor.
Josefine lämnar lokalen och Kajsa presenterar sig och motiverar val.
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Nollningen detta år var superrolig och den är så viktig för det är då man får många nya vänner. Är taggad som
person och vill att de övriga i sitt phøs ska vara taggade. Har inga tidigare erfarenheter med är redo att anta
utmaningen.
Kajsa besvarar mötets frågor.
Kajsa lämnar lokalen och valberedningen läser upp sin motivering.
Samtliga de kandiderande har varit på intervju.
Mötet öppnas för diskussion.
Mötet går till votering via lappar. Ingen av kandidaterna får dock över femtio procent av rösterna, vilket krävs,
så en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster utlyses. Denna gång via handuppräckning.
Resultatet blir: Kristoffer Benne 28 röster. Josefine Nilsson 21 röster.
Mötet beslutar att välja Kristoffer Benne till Øverphøs för A-sektionen, under mandatperioden 1
januari 2014 till 31 december 2014.
Sexmästare
Valberedningen föreslår Elin Delmar.
Ingen motkandiderar posten.
Elin presenterar sig och motiverar val.
Har varit med i sexet i ett år och blev fyllnadsvald som sexmästare i höst. Tycker att det är kul att hänga med
de andra sexmästarna i sexkollegiet och vill gärna samarbeta med de andra sektionerna. Vill fortsätta att
endast ha vegetarisk mat.
Elin besvarar mötets frågor.
Valberedningen läser upp sin motivering.
Mötet beslutar att välja Elin Delmar till sexmästare för A-sektionen, under mandatperioden 1 januari
2014 till 31 december 2014.
12. Val av två revisorer med suppleanter
2 revisorer och en suppleant
Valberedningen föreslår Tobias Lundkvist och Carl Kvanta som revisorer, samt Ola Håkansson och Oskar
Svahn som suppleanter.
Ingen motkandiderar posterna.
Tobias och Carl presenterar sig och motiverar val.
Har koll på sektionen och dess ekonomi som ordförande 2013 och kassör 2013.
Tobias och Carl besvarar mötets frågor.
Ola och Oskar presenterar sig och motiverar val.
Ola och Oskar besvarar mötets frågor.
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Valberedningen läser upp sin motivering.
Det är praxis inom A-sektionen att den tidigare ordföranden och kassören blir revisorer. Och till suppleanter
har de torraste och gråaste byråkraterna som A-sektionen kan uppbringa vaskats fram.
Mötet beslutar att välja dessa i klump.
Mötet beslutar att välja Tobias Lundkvist och Carl Kvanta till revisorer, samt Ola Håkansson och
Oskar Svahn till suppleanter, för mandatperioden 1 januari 2014 till 31 december 2014.
13. Entledigande av SRID-ordförande och Sexmästare
Tobias Lundkvist förklarar att Oskar Lundgren som valdes till SRID-ordförande på Vårterminsmötet mest
gick på för att fylla en vakant post. Han hittade senare en ersättare i Jennifer Bengtsson. Styrelsen gick emot
stadgarna och entledigade Oskar Lundgren. Tove Hidemark avgick också som sexmästare till förmån för den
mer taggade Elin Delmar, varpå hon entledigades.
Styrelsen yrkar:
Att bifalla styrelsens entledigande av Oskar Lundgren och Tove Hidemark.
Mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsens entledigande av Oskar Lundgren och Tove Hidemark
14. Fyllnadsval av SRID-ordförande och Sexmästare
Styrelsen fyllnadsvalde Jennifer Bengtsson till SRID-ordförande och Elin Delmar till sexmäster under hösten.
Styrelsen yrkar:
Att bifalla styrelsens fyllndsval av Jennifer Bengtsson och Elin Delmar.
Mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsens fyllnadsval av Jennifer Bengtsson och Elin Delmar.
15. Nominering till hedersmedalj
Ceremoniutskottet vill nominera Oskar Abrahamsson till Hedersmedaljen. Malin Yngvesson,
Ceremoniutskottets ordförande, läser upp motiveringen.
Mötet beslutar att tilldela Oskar Abrahamsson Hedersmedaljen.
16. Propositioner
Angående omformulering av punkten A-sektionens hedersmedalj.
Tobias Lundkvist redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden.
Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
Angående sektionens inbjudningar och anmodningar.
Tobias Lundkvist redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden.
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Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
Angående ledamot i husstyrelse och HMS-kommitté.
Tobias Lundkvist redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden.
Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
Angående namnbyte av Arbetsmarknadsutskottet.
Tobias Lundkvist redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden.
Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
Angående entledigande av styrelseledamöter.
Tobias Lundkvist redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden.
Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Elaine Åhslund tycker att propositionen är för hastigt formulerad och yrkar:
Att propositionen återremitteras och arbetas om.
Votering begärd. Handuppräckning.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
Angående valberedningens ledamöter
Tobias Lundkvist redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden.
Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Oskar Nygren tycker att valberedningen ska väljas på halvår istället för år och ändringsyrkar:
Att i formuleringen efter: ”tillika sammankallande” lägga till: ”höstterminsmöte samt…”
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Elaine Åhslund ändringsyrkar:
Att i formuleringen efter: ”får ej inneha styrelsepost under mandatperiod […]” lägga till: ”som sammanfaller
med den valbereddes tilltänkta mandatperiod.”
Mötet beslutar att avslå Oskar Nygrens ändringsyrkande
Mötet beslutar att bifalla Elaine Åhslunds ändringsyrkande
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet med denna ändring.
Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
Angående sparandefonder
Tobias Lundkvist redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden.
Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
Angående sektionens ordinarie medlemmar
Tobias Lundkvist redogör för propositionens innebörd och dess yrkanden.
Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Mötet beslutar att bifalla propositionen i sin helhet.
Propositionen i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
17. Inkomna motioner
Angående A-sektionen-A till A-husets fasad.
Björn Sjulgård och Marcus Froste, motionärer, förklarar sin motion.
Tobias Lundkvist läser upp styrelsens motionssvar.
Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Motionärerna jämkar sig med styrelsens yrkande.
Elaine Åhslund ändringsyrkar:
Att i formuleringen efter ”på A-huset[…]” lägga till: ”och IKDC:s” innan ”fasad.”
Motionärerna jämkar sig med detta yrkande.
Mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsens yrkande med denna ändring.
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Motionen och motionssvar i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
Angående arkitektstudenters tillträde till Kilen i IKDC.
Björn Sjulgård, Marcus Froste och Natalija Karabasevic, motionärer, förklarar sin motion.
Tobias Lundkvist redogör för sektionsstyrelsens motionssvar.
Mötet öppnas för diskussion och Tobias Lundkvist besvarar mötets frågor.
Motionärerna jämkar sig med styrelsens yrkande.
Mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsens yrkande.
Motionen och motionssvar i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.
18. MOFMA
Klockan 23:15

__________________________________
Sekreterare - Björn Sjulgård

__________________________________
Justeringsperson - Katrin Johansson

__________________________________
Ordförande - Björn Hansson

__________________________________
Justeringsperson - Elaine Åhslund

