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Sektionsstyrelsemöte 2020-02-27

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Matilda Lundqvist, Ordförande

Clara Karlsson, Ordförande CeremU

Katarina Ahnborg, Sekreterare

Felix Teneberg, Ordförande NärU

Elin Vilhelmsson, Kassör

Rikard Ostrand, Ordförande InfU

Emma Thorman, Øverphøs

Beata Ripa, Ordförande AktU

Tova Sinobad, Sexmästare

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.07.

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

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Hanna Stigenius till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
●
●
●

Laima Dalsjö
Sebyon Charo
Alva Villebeck

Ständigt adjungerade:
Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Inval av funktionärer
Sexet
●
●

Laima Dalsjö (matmästare)
Sebyon Charo

Styrelsen beslutar att välja in Laima som matmästare och Sebyon som funktionär i
sexmästeriet.

AktU
●

Alva Villebeck

Styrelsen beslutar att välja in Alva som funktionär i aktU.

§6. KrAVall
Emma berättar om kåren i Linköping som har “kravall”, en stort event där alla har sina
ouvvar, och det är band som spelar osv. Kan man ha ett liknande event på LTH? För alla
sektioner där alla får ha sina ouveraller, då de inte används så ofta resten av året. Sexet har
inte tid att anordna ett sådant event. Axel för vidare idéen till kårens aktivitetssamordnare.

§7. Fikaschema
Felix tycker att vi ska upprätta ett rullande fikaschema. Gärna att man bakar själv, men
annars kan man köpa.
Katarina styr upp ett rullande schema. Elin V är först ut med fika nästa vecka.

§8. Information ceremU / vice
Presidiet har fortsatt diskussionen, och ger förslag på att fortsätta processen att dela upp
vice/ceremU. Framtida vice ordförande kan ha uppgifter som: representant i valnämnden ifall
sådan saknas, ansvarig för anmodningar och inbjudningar, övergripande funktionärsansvar,
samt vara representant i utskottet framtidA, ifall det startas upp.
Om posten vice ordförande blir vakant kommer uppgifterna falla på presidiet.
Utifrån detta kommer en proposition till VTM skrivas.

§8. Utvecklingssamtal
Från OK finns tanke om att ordförande kan ha utvecklingssamtal en och en med alla i
styrelsen. Matilda sätter upp olika lunch-tider i mars som man kan välja mellan för ett sådant
utvecklingssamtal.

§9. Testamenten
För dem i styrelsen som kliver av till våren är det bra att börja skriva på sina testamenten
redan nu, för att kunna ge över testamentena innan folk försvinner på sommarlov.
Överlämning bör också ske innan sommaren.

§10. Vad-behöver-jag möte
Särskilda möten i syfte att ha en glad styrelse. Samtal om hur man är som person, vad man
behöver under stress, hur man är under stress osv. Det kan antingen vara ett möte under
eftermiddag/kväll där man pratar, eller ett dokument där man kan skriva in det man skulle
pratat om.
Styrelsen är positivt inställd, men ser inget akut behov. Bättre med muntligt än skriftligt
tycker många i alla fall.
Det bestäms att ett “Vad-behöver-jag möte” kan kombineras med team-building kväll, och
ske rätt avslappnat. Datum för det kan bestämmas i en omröstning i chatten.

§11. Tappat engagemang
Matilda vill sätta ihop en grupp som kan diskutera och brainstorma utanför mötestid. Clara,
Hanna, Matilda, Beata, Rikard och Tova är intresserade av att vara med i en sådan grupp.

§12. Verksamhetsplan VT20 (Få upp fasadskylten, få upp TV-skärmar)
Styrelsen beslutar att bordlägga §12 i sin helhet till nästa möte.

§13. Sociala medier
Tova la upp på alla nya mästare igår, och ska lägga upp från baren ikväll. Det är bra att
forsätta lägga upp från utskotten så man får insyn.

§14. Information till InfU veckoutskick
Banandagen, Cykelfesten, Arkipelago.

§15. Information från Kåren
HerTechFuture: kåren har ingen kontaktperson, utan man får kontakta LTH på htf@lth.lu.se.
VFM, nominera! Info finns på hemsidan.
På fredag är det pub med Lund Formula Student.

§16. Viktiga datum
28/3 Finsittning
13/5 TBA

§17. Övriga ärenden
Matilda ska prata med Johnny om att flytta på arkiepelago-skivorna från förrådet till annat
utrymme.
15-17/4 blir det kanske balklänningbytar-bar/cocktailbar.
Clara meddelar att sektionsskölden nästan är klar. Axel ska kolla vem på kåren det är man ska
lämna skölden till.
Elin kollar på revidering, och ber utskotten se över det.

§18. Nästa möte

Måndag 2/3 17.05 i en sal på IKDC.

§19. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.59.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Hanna Stigenius

