

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-10-15

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset, samt via Zoom
Närvarande:
Matilda Lundqvist, Ordförande
Katarina Ahnborg, Sekreterare
Elin Vilhelmsson, Kassör
Clara Karlsson, Ordförande CeremU
Emma Thorman, Øverphøs
Elin Wahlqvist, Världsmästare

Tova Sinobad, Sexmästare
Lovisa Markus, Ordförande NärU
Elias Cox, Ordförande InfU
Beata Salonen Ripa, Ordförande AktU
Ellen Hallström, Ordförande SRID
Frida Bergström, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande förklarar mötet öppnat 12.08.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Lovisa Markus till justeringsperson.
§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerade:
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant

§5. Invalsprocess
Alla utskottsordföranden ska ha fått ut information om sina informationsmöten. Sista dagen för möte är
onsdag, och om möjligt ska man inte lägga mötena samtidigt som andra utskott. Okej att ha kl 17.
SrA och NärU har haft möte. Resten blir enligt nedan:
CeremU fredag 12.
JämlikA måndag 12.
AktU måndag 17.
InfU på tisdag 12.
Sexet tisdag 17.
Internationella utskottet onsdag 12.
Phøset onsdag 17.30.
Formuläret för intresseanmälningarna ligger i GDPR på driven. Alla utskott ska tänka på en gräns för hur
många man kan vara i utskottet.
21/10 kl 17 sitter styrelsen och kollar igenom utskottsanmälningarna inför invalet.
Diskussion.
Man kommer kunna välja 4 utskott inför invalet, men kan bara bli invald i 2 utskott + jobbare i sexet.
Gamla medlemmar i utskottet har företräde.
§6. HTM
Viktiga datum:
21/10 Information ut om att man kan motionera.
22/10 Valberedning går ut med poster.
4/11 Motionsstopp.
5/11 17.00 styrelsen arbetar med motionssvar samt propositioner för andra läsningen.
11/11 Handlingar ut.
18/11 HTM.
Alla som går av sin post ska fundera på efterträdare och nominera alla eventuella kandidater. InfU går ut
med poster där intresseanmälan finns med. Poster ska sitta uppe senast på måndag.
Hur genomför vi terminsmötet? Clara meddelar från VOK: olika sektioner gör olika, vissa kollar på att
vara i gasque (120 personer, för 3000kr), vissa livestreamar och vissa har blandat fysiskt och digitalt.
Ingen sektion har alla på plats. De som streamar kör på zoom, och röstning via Evote.
Vi har nog med pengar att lägga på en hyra för gasque, och vi skulle klara antalet. Det har köpts in en
slags mikrofon/webkamera som vi kanske kan använda.
Clara ska fortsätta fiska info om att ha det gasque, Elin V kollar hur det skulle gå med budgeten. Clara
kollar upp att beställa mat från GoG.

Elin V vill ha samtal med alla utskott inför HTM.
§7. Sångmästare i sexet/ceremU?
Tova har upplevt att det varit ett problem att Sångmästarna inte är en del av sexet. Sångmästarna hade
samma uppfattning. Hon föreslår att de går från CeremU till Sexet.
Styrelsen beslutar att sångmästarna blir en del av Sexmästeriet istället för Ceremoniutskottet
från och med årsskiftet.
§8. Sociala medier
Man får göra inlägg på instagram om de nya posterna som går att söka. Matilda skapar en chatt med alla
det gäller.
§9. Information från Kåren
Axel meddelar:
● Fyra vakanta poster till kårstyrelsen som går att söka.
● Man kan kandidera och nominera till ordinarie fullmäktige. Info på hemsidan.
● Coronaenkäten finns fortfarande uppe.
§10. Viktiga datum
Inga nya.
§11. Övriga ärenden
Matilda ska fixa access till lokaler för styrelsen och övriga. Om man vet att någon i ens utskott behöver
access ska bild på Lu-kort och stil-ID skickas till Matilda i privat chatt.
Tova önskar att sexets korridor i förrådet rensas från saker som inte är deras.
Elias saknar två genomskinliga tidningsställ efter utskottssafarit, som senast sågs i Styris.
§12. Nästa möte
21/10 17.00
§13. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.00.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Lovisa Markus

