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Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2020-11-26

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Zoom
Närvarande:
Matilda Lundqvist, Ordförande
Katarina Ahnborg, Sekreterare
Elin Vilhelmsson, Kassör
Clara Karlsson, Vice Ordf./Ordf. 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 12.07.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Styrelsen beslutar att godkänna dagordning och tid.
§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att välja Elias Cox till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerade:
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant
Charlotta Sporre, TLTHs representant

§5. Information från Kåren
Axel meddelar:
● FM-valet är fortfarande öppet.
● Utskott i Kåren söker funktionärer.
● De söker fortfarande aktivitetssamordnare - om man är intresserad kan man kontakta nuvarande
aktsam, eller gå in på hemsidan för mer info.
● Ny inspektor sökes till teknologkåren. Nominera lärare som är lämpliga!
● Speak up-days v.50.
§6. Infu - uppdatering av material
Det finns idéer om en komedi-serie/film. Även tankar om en Adobe-workshop. Om det inte blir av detta
år så är det fortfarande relevant för nästa termin. Eventuellt ha en zoom-workshop som kan spelas in och
sedan läggas ut t.ex. på youtube.
§7. Funktionärstack
Presidiet har diskuterat hur funktionärerna ska tackas. Planen är att ge ut presentkort på en miljövänlig
sajt som det stora funktionärstacket.
Utskottstacken ligger på varje utskotts-ordförande att fixa, men idéer finns:
●
●
●
●
●
●

CeremU ska hålla digital sittning på Nobeldagen, där man får presentkort på ICA. Detta kan fler
utskott ta del av.
Spelkväll över zoom - tackpengar kan användas om man vill spela ett särskilt spel
Ellen tipsar om scribble - spel där man ritar.
Spelkväll kan kombineras med presentkort på ICA.
Man kan skicka ut handskrivna brev till sina funktionärer.
“Code-names” finns gratis.

Elin meddelar att hon vill ha in årets kvitton senaste 18/12.
§8. Julkul? Vad kan/vill vi göra
Bara tre styrelsemöten kvar denna termin. Matilda presenterar en idé om en liten julhälsning från
styrelsen i stil med julvärden på julafton. Man kan visa saker som har hänt under året, tacka sina
funktionärer, tacka gamla styrelsemedlemmar, välkomna de nya. “Från oss alla, till er alla”. Det är fritt för
alla att tänka vad man vill ha med i en julhälsning, från sitt utskott eller generellt.
Sexet har en tanke om att släppa ett recept varje dag i december.
Johanna föreslår att skapa en storyboard för filmen, så att det blir tydligare vad som kan vara med. Ett
drive-dokument kommer där man kan bolla ideér.

§9. Sociala medier
Clara lägger upp info om Nobeldagen. Elias la ut info om försäljning av merch. Sexet lägger ut juliga
recept. Frida lägger upp något om nästa veckas informationsmöten med SrA. AktU lägger upp
adventskalender.
§10. Viktiga datum
29/11, 6/12, 13/12, 20/ 12 - AktUs adventskalender
3/12 - Alumnitalks med NärU
10/12 - Nobeldagen med CeremU
§11. Övriga ärenden
Clara ber utskottsordförande att fylla i aktiva funktionärer omgående i den aktiva funktionärslistan som
ligger på driven.
Elin påminner om att skriva verksamhetsberättelse nu innan nyår för att slippa göra det på vårterminen.
§12. Nästa möte
3/12.
§13. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.01.

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Elias Cox

