

Protokoll

Sektionsstyrelsemöte 2021-02-18

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Zoom
Närvarande:
Oliver Mouratidis, Ordförande
Embla Westman, Sekreterare
Simon Stråle, Kassör
Jasmina Wierzbicka, Vice Ordförande
Marcus Bonder, Øverphøs
Johanna Ericson, Ordförande CeremU

Rina Zetterqvist, Sexmästare
Lovisa Markus, Ordförande NärU
Elias Cox, Ordförande InfU
Alva Villebeck, Ordförande AktU
Ellen Hallström, Ordförande SRID

§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 Ellen Hallström till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
August Eriksson
Måns Larsson
Sara Sällberg
Ständigt adjungerade:
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant
Alma Fahlén Hammar, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar
§5. Inval av pengamästare
Pengamästaren behöver väljas in av styrelsen för att kunna beställa ett betalkort kopplat till sektionens
konto.
Styrelsen beslutar att välja Måns Larsson till Pengamästare för Sexmästeriet.
§6. Inval av Pr-Phøs
Phöset nominerar Sara Sällberg till Pr-Phös.
Styrelsen beslutar att välja in Sara Sällberg till Pr-Phös.

§7. Sociala medier
Meddelande från ansvarig för ARKAD, vill posta ett meddelande i den stängda Ark/ID gruppen om att de
söker Art Director för mässan. Sektionen informerar henne om att detta är okej.

§8. Information från Kåren
Teknologkårens pedagogiska pris. Nominera gärna en extra bra lärare! Studierådsordförandekollegiet
kommer sedan att gå igenom nomineringarna och välja en vinnare som kommer att presenteras vid ett
senare tillfälle. Deadline för nomineringar är 21 mars. Nominera personen via länken:
https://forms.gle/1PgRNXR3GzcRGRq98
Nominering till VALFM har öppnat.

§9. OK-möte rapportering
Teknologkåren kommer att höja medlemskapsavgiften med 5 kronor för att täcka kostnader som kåren har
(höjdes senast 2010 och 2016) och kommer nu att höjas med 5 kronor varje termin.
Ordförandekollegiet har diskuterat sektionernas olika värdegrunder. Dessa benämns inte som
värdegrunder i A-sektionens styrdokument, något som kan vara värt att kolla på framöver.

§10. Bonsai Campus

F.d. orförande började arbetet kring Bonsai Campus 2020 och har sedan tidigare en kontakt hos dem.
Oliver har nu tagit över denna kontakt och även diskuterat detta med OK. De tar en del av priset, högt i
jämförelse med exempelvis iZettle.
Oliver kollar på ett möte med berörda i styrelsen (ex. Kassör, överphös, sexmästare, och näruordf.) för att
diskutera frågan vidare.

§11. Bilder på styrelsen
Foton ska tas på styrelsen för sektionens hemsida. När styrelsetröjorna kommer får styrelsen ansvara för
sin egen bild (om inte det rådande läget förändras så att styrelsen kan ses och gemensamt ta bilder) med
en neutral bakgrund. InfU får kolla på redigeringen så att de ser någorlunda lika ut inför publicering.

§12. Mötesdatum
Diskussion kring möte för att diskutera sektionens förhållningssätt till corona.
14.30 på söndag 21/2.

§13. Viktiga datum
27/2 - Phadderansökan stänger
25/2 - OK möte

§14. Övriga ärenden
Inval av funktionär till SRID.
August Eriksson kandiderar till funktionär i studierådet för industridesign.
Styrelsen beslutar att välja in August Eriksson i studierådet för industridesign.

Information i kårnytt om ledarskapsutbildning 23/2 länk till anmälan finns i kårnytt nr 5.
Fråga om kalender och en gemensam google calendar. Viktiga datum finns på driven.
Spons på ouverall, diskussion. Förslag om att istället ge ut ett märke med spons som ges ut gratis när man
köper ouverall alt. i början av nollningen.
Fråga om Jubileumsbalen kan hållas i höst? Om man vill ha samma lokal så går den att avboka fram tills
en månad innan så det är dags att kolla på ett datum till hösten. Johanna (E.) kollar en sväng till med de
tidigare balgeneralerna.

§15. Nästa möte
25/2
§16. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.51.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Ellen Hallström

