Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2017-09-07

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Närvarande
Tove Hellerström
Matilda Gustafsson
Emma Radler
Øverphøs Elonia
Isac Lindberg

Lisa Wennstam
Karoline Müller
Nina Cherrug
Linus Brorsson
Astrid Skånbeck

§1. OFMÖ
Ordförande Tove Hellerström förklarar mötet öppnat klockan 12:15
§2. Godkännande av dagordning och tid
Matilda föreslår att lägga till §13.1. Städa mässen
Astrid föreslår att lägga till §13.2. Matton
Tove vill lägga till en punkt om brandlarmet när det finns tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid med ovanstående ändringar
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Astrid Skånbeck till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Åsa K Nilsson, Studievägledare
Ständigt adjungerande:
Hanna Järpedal, Kårkontakt
§5. Åsa K Nilsson presenterar sig
Åsa presenterar sig och redogör för vad hennes arbete innebära och hur man kan komma i kontakt
med henne.
§6. Utskottssafari
Tove påminner om att alla ska komma på en fråga om sitt utskott till safarin.
Emma fixar kaffe från bryggan samt presentkort och Emma och Lisa köper godis.
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Toe informerar att det även är bra om alla tar med sig en dator så de som är intresserar kan fylla i
sina kontaktuppgifter.
§7. Val av dag och tid för höstterminsmöte
Tove informerar att hon har kollat lite på timeedit efter ett passande datum och anser att 2-3
veckan i november passar bäst.
Diskurs.
Tove tar på sig att maila förslag på datum till Charlotte och Mats, diskussion tas sedan upp igen på
nästa möte om hon fått svar.
§8. Sektionströjor
Lisa informerar att NärU funderar på att köpa in tröjor till utskottet och frågar var styrelsens tröjor är
köpta och under vilken budgetpost detta skulle hamna. Tove meddelar att hon kan skicka
information om företaget till Lisa och att hon bör kolla upp med Calle angående budgeten.
Karoline informerar att de i Sexet använde sig av transferpapper och att det funkade väldigt bra.
§9. Slack
Lisa informerar att hon på sitt kollegiemöte fick berättat för sig att många sektioner använder slack
som ett alternativ till Facebook för att hålla kontakt inom utskott och undrar om det är något som
styrelsen skulle vara intresserade av.
diskurs.
Styrelsen beslutar att diskutera detta igen vid nästa möte och tills dess ska alla kollat igenom
appen.
§10. Felförsäljning av FlyING-biljetter
Natalia redogör vad som hänt och att ett missförstånd ledde till att de sålt biljetterna till flyING för
billigt.
Tove informerar ett det på måndag kommer hållas ett möte med kårstyrelsen angående detta och
att vi till dess bör ha ett svar på hur vi anser detta ska betalas.
Diskurs.
Styrelsen anser att dessa pengar bör komma från antigen kåren eller kåren + Ing-sektionen.
§ 16. Brandlarm
Tove redogör vad som hänt och hur man bör agera om brandlarmet går på något sektionsevent
igen, hon påpekar att hon alltid vill få info direkt om något händer på eventen.
Karoline informerar att sexmästerierna är okej med att dela upp kostnaderna för det första larmet
mellan de medverkande sektionerna och att de andra två larmen som gick inte var sektionens fel
utan brandkåren/akademiska hus fel, vilket de anser att akademiska hus bör betala för.
§11. Information till InfU veckoutskick
Nina informerar att hon fått tag på maillistorna och att Ante har tagit på sig ansvaret för
veckoutskicken.
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§12. Information från Kåren
Inskolar ny heltidare, reder ut flying biljetterna. Budgetrevidering. jobbar mycket med nollning
§13. Övriga ärenden
§13.1. Städa mässen
Matilda informerar att de är de olika utskottens jobb att städa mässen och redogör för hur
det funkar. Tove informerar att hon kommer göra ett schema med vilka som ska städa
vilken vecka och att man måste byta med något annat utskott om ens eget inte kan det
datumet.
Matilda föreslår att lägga till ”städa mässen” som en ständig punkt på dagordningen.
§13.2. Matton
Astrid informerar att hon varit i kontakt med Matton och att de vill leverera varor till
skolan gratis en gång i veckan men att dessa måste tas emot av någon.
Diskurs.
Linus tar på sig att höra med servicegruppen, Astrid tar på sig att höra med Mats
och Tove tar på sig att höra med Jonas om de skulle vara intresserade av att ta
emot varorna.
§14. Nästa möte
Styrelsen beslutade att
nästa möte hålls 17-09-14 kl 13:05
§15. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13.08

Sekreterare - Matilda Gustafsson

Justeringsperson - Astrid Skånbeck

Ordförande - Tove Hellerström
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