Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2017-12-14

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset
Närvarande
Tove Hellerström
Matilda Gustafsson
Calle Sandberg
Karoline Müller

Nina Cherrug
Linus Brorsson
Astrid Skånbeck
Oskar Nygren

§1. OFMÖ
Ordförande Tove Hellerström förklarar, med mat i munnen, mötet öppnat klockan 12:18
Linus frågar undrande vad Tove sa, varpå Tove upprepar ”jag förklarar mötet öppnat” denna
gången utan mat i munnen.
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Tove uppmanar Calle att bli justeringsperson och påpekar att det är hans sista chans.
Styrelsen beslutade att
välja Calle Sandberg till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerande:
Hanna Järpedal, Kårkontakt
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar
§5. Utvärdering AFF
Diskurs.
- Mysigt
- Fler deltagare om eventet hålls en annan veckodag
- Bra med ett tema
- Skönt att inte behöva laga mat
- Bra att inte ha för mycket planerade aktiviteter
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§6. Information till InfU veckoutskick
Nina informerar att hon skickat ut sitt sista utskick för året.
§7. Information från Kåren
Hanna informerar att det den 10 februari hålls Corneliusbalen i Kårhuset.
§8. Städning av Mässen
Tove informerar att styrelsen städar i eftermiddag.
§9. Övriga ärenden
Matilda anser att hemsidan behöver uppdateras med allas kontaktuppgifter, då det nu endast finns
uppgifter till styrelsemedlemmarna.
Tove föreslår att även förstasidan ändras.
Diskurs.
- en ansvarig för hemsidan vore bra
Matilda tar på sig att uppdatera hemsidan och Tove skriver texten till förstasidan.

Tove frågar om det är någon som vet vem som använt de kundvagnar som nu står i gropen, om
det är nån i sektionen anser han att de bör lämnas tillbaka men annars är det inte styrelsens
ansvar.
Diskurs.
§10. Påminnelser och avslutande ord
Tove påminner om verksamhetsberättelse.
Tove tackar styrelsen för året och önskar god jul.
§11. Nästa möte
§12. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:36

Sekreterare - Matilda Gustafsson

Justeringsperson - Calle Sandberg

Ordförande - Tove Hellerström
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