Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2018-09-13

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Mötesrum 315, IKDC
Närvarande
Henrietta Munter, Ordförande
Isaac Rescala, V. Ordförande/Ordförande CeremU
Carl Tengström, Sekreterare
Ludvig Werstam, Kassör
Dante Zilliacus, Världsmästare
Maria Oscarsson, Ordförande NärU

Elisa Heroja, Sexmästare
Veronica Larsson, Ordförande InfU
Agnes Svensson, Ordförande AktU
Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:14
§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att
välja Isaac Rescala till justeringsperson
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerande:
•

Jämlikhetsombud Elsa Andersson

•

TLTH:s representant Sophia Grimmeiss Grahm
Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda
- Utskotten
InfU berättar att utskottet inte riktigt har kommit igång än. Veckobrevet har lite strul med emaillistor, men skall enligt uppgift lösas av TLTH:s generalsekreterare inom kort.
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CeremU har nu gjort sin största del av nollningen. De har sålt mycket bra, bl.a. för 10 000 kr på
märkespickning, 13 000 kr på speedmeeting. 232 st Guldkund-märken såldes. Flera slutsålda
märken. SUCCÉ! Sålde mer än dubbelt så många som förra året.
NärU har inte dragit igång, men har fokus är på lördag då de håller i en brunch på Nollelördagen.
AktU har inte heller dragit igång. Försöker rekrytera en sångarstridsansvarig.
SRID hade sitt första mtöe förra veckan. De konstaterade att de behöver nya medlemmar som kan
ersätta de tidigare medlemmar som haft posterna som bl.a. skyddsombud. Har varit mycket jobb
med att hitta nya medlemmar som är potentiella kandidater till högre poster inom utskottet. De
gjorde en stor enkät i slutet av förra terminen och de fick ganska många incidenter som behöver
tas upp i högre ledning.
SRA berättar att de hade studiekväll. Jämfört med förra årets nollning var det en succé, ungefär 20
personer kom. Det har varit mycket möten. 2 medlemmar har tappats, så de försöker hitta nya
medlemmar för att kunna tillsätta alla poster inom utskottet. De har ett samverkansmöte med L och
V tillsammans med representanter för näringslivet.
Världsmästarna har sitt första möte på måndag nästa vecka. Har ett ganska stort bortfall pga att
många har examinerats. Ser framemot att träffa många nya nollor. Allt känns bra annars.
Sexmästaren berättar att de hade en sittning igår. Allting gick bra, det var ganska lugnt och ganska
kul. Det är väldigt många sittningar coming up = mycket att göra. Ledningen i Sexet har varit på Acert och ska även deltaga i fler utbildningar, bl.a. gällande alkoholservering. De har tänkt att köpa
en kaffekokare modell större. Planeringsfasen är igång och detta skall kollas vidare på. Alla i Sexet
mår bra.
- Presidiet
Ordförande har varit på OK-möte. Många sektioner har problem med att fylla poster, och det har
diskuterats hur detta skall lösas. Bl.a. K-sektionen har utlyst att de kan komma att behöva
oberoende personer som kan sitta i intervjuer inför tillsättande av poster.
Det togs upp att vi måste vara noggranna med att informera om att medhavd alkohol inte är tillåtet
på utEDischot inför nästa års nollning. Medhavd alkohol kan riskera D-sektionens
serveringstillstånd.
§6. Nollning
- Utskottssafari
Datum diskuteras. Fördelaktigt om det är så nära inpå nollningen som möjligt. Veckan direkt efter
bedöms omöjlig då studenters scheman samt lokalscheman inte går ihop. Utskottssafari föreslås
därmed till tisdag 2/10. Detta medför att invalsmötet flyttas fram 1 vecka till måndag 8/10 (då
A3:orna åker till Rom tisdagen 9/10). Upplägg för utskottens veckomöten diskuteras för att
samtliga utskott ska hinna hålla i minst ett veckomöte mellan utskottsafarin och invalsmötet.
Styrelsen beslutade att
• utskottssafari kommer hållas 2/10
• invalsmöte kommer hållas 8/10
• utskottsmöten hålls samma vecka som utskottssafarit
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• AktU och CeremU kommer inte hålla ett gemensamt möte
§7. Entledigande av ordförande
Datum diskuteras då ordförande kan entledigas. Antingen fredag eller lördag diskuteras. Fördelen
med fredagen är att antalet ledamöter som krävs för att mötet skall vara beslutsfört kan garanteras.
På lördag kan dock, till skillnad från fredag, revisorerna medverka. Med tanke på att det är
revisorerna utlysande om entledigande som ska stadfästas så beslutas det att det andra
alternativet väljs. Tiden sätts till 10:00 den 22:e september.
Styrelsen beslutade att
hålla nästa styrelsemöte, som i huvudsak kommer behandla entledigande av ordförande
och dess följder, den 22/9 kl 10:00
§9. Instagram
§10. Information till InfU veckoutskick
§11. Information från Kåren
Fullt upp med nollning. Pluggkväll ikväll i Cornelis. De har fått två nya ledamöter till Kårstyrelsen,
vilket betyder att de nu är beslutsföra. De behöver folk till Kårens valberedning, bl.a. finns ingen
ordförande.
§12. Städning av Mässen
Presidiet
§13. Övriga ärenden
-Styrelseutbildning 7 oktober, info per mail
Notera datum, fel datum har gått ut, men korrekta är alltså 7 oktober.
-Musikhjälpen
Det framförs att det hade varit kul att ordna lite sköna event likt I-sektionen, som har haft stora
framgångar med deras Musikhjälpen. OK diskuterar detta. Många ledamöter stämmer in att det
hade varit kul.
§14. Nästa möte
Nästa torsdag, samma tid, samma plats.
§15. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:11.
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Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Isaac Rescala

Ordförande - Henrietta Munter
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