Protokoll
Sektionsstyrelsemöte 2021-03-18

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
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 Simon Stråle till justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt adjungerade:
Johanna Adlerton Fredlund, Jämlikhetsombud
Axel Syrén, TLTHs representant
Alma Fahlén Hammar, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Utskottsrunda
SRA - CEQ
SRID - Verkstadssamtal, har haft samtal med husprefekten
NärU - Färdigställer tävlingar från mässan, resten tar det lite lugnt. Lovisa och Embla jobbar på motion.
InfU - Merchgruppen stod på Arkipelago, två tröjor beställda. Tidningen planeras komma någon gång i
april. Har jobbat på material för fb-event för VTM.
AktU - Jobbar på med på styret.
CeremU - Får lägga vett och etikett-filmerna på is. Jobbar på med sångboken och planerar
genomsjungning snart.
Sexmästeriet - Inget nytt!
Phöset - Fadderintervjuer, blir förhoppningsvis klara på fredag. Har börjat kolla på manteltyg och alla
phös jobbar på med respektive ansvarsområden.
JämlikA - Var med på CEQn. Ska börja kolla på fadderutbilningen samt förelänsingar eller workshops
kring homogenitet i arkitektkåren.

§6. Sociala medier
JämlikA vill posta om föreläsningen med LiBe i nästa vecka samt vart man kan vända sig om man mår
dåligt.
SRA vill posta om att man kan nominera till kårens pedagogiska pris.

§7. Information från kåren
ValFM, nya heltidare och utskottsordförande. Nominering har stängt men inröstning sker i nästa vecka, se
info i kårens nyhetskanaler.

§8. Ansökan om undantag
Diskussion.

§9. Beslut om undantag
Styrelsen beslutar att avslå undantag 1.
Diskussion.

Styrelsen beslutar att bifalla undantag 2.
Diskussion.
Styrelsen beslutar att bifalla undantag 3.
Beslut om undantag 4 och 5 bordläggs till ett senare tillfälle.

§10. VTM
För datum kring VTM, kolla viktiga datum dokumentet på driven.
Utskottsordföranden som ska kliva av bör nominera efterträdare. Presidiet håller propositionskväll under
kvällen den 23/3 men resten av styrelsen är också välkomna att vara med.

§11. Viktiga datum
23/3 - LiBe föreläsning.

VTM
22/3 - Nomineringssläpp valberedningen
23/3 - Propositionskväll Presidiet
25/3 - Kallelse VTM
2/4 - Nomineringsstopp
7/4 - Styrelsemöte med genomgång av motioner
13/4 - Handlingar publiceras

§12. Övriga ärenden
Poster/Banner till facebookevenmang godkäns.
Simon ska revidera budgeten till vårterminsmötet, bra om alla utskottsordförande kollar över detta.
Kontakta Simon på messenger eller via kassörsmailen om detta.

§13. Nästa möte
Torsdag den 25/3, 12.05

§14. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 13.00.

Sekreterare - Embla Westman

Ordförande - Oliver Mouratidis

Justeringsperson - Simon Stråle

