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Mötesformalia för A-sektionens sektionsmöten
Denna sammanfattning av några mötestekniska begrepp som ofta används på A-sektionens
sektionsmöten är tänkt som en hjälp för att du bättre ska förstå vad som händer på mötet och
varför. Mötesförfarandet gås även igenom i början av mötet. Skulle något trots detta vara oklart,
så kan man begära en närmare förklaring genom en ordningsfråga. Dessa regler ska följas för att
mötet ska bli så effektivt och trevligt som möjligt.
Acklamation
Det vanligaste sättet att ta ett beslut. Mötesordföranden frågar först vilka som till exempel
vill bifalla en motion, och de som vill det svarar då ja. Därefter frågas vilka som vill avslå
densamma, varefter de som vill det svarar ja. Du ska alltså aldrig svara nej. Om resultatet
blir osäkert kan man gå vidare till votering.
Adjungera
Att ge en person som inte är medlem i A-sektionen närvaro- yrkande- och yttranderätt.
Personen får däremot ingen rösträtt.
Ajournera
Att skjuta upp mötet till ett senare tillfälle, till exempel för att ta matpaus.
A- och B-talarlista
Används ibland på sektionsmöten för att alla som vill ska få komma till tals. Första
gången du yttrar dig i en fråga hamnar du på A-talarlistan, och får då säga din mening
efter de som är före dig på listan. Andra gången hamnar du på B-talarlistan, och får då
vänta tills alla på A-talarlistan och de som är före dig på B-talarlistan har sagt sitt. Även
personer som räckt upp handen senare än dig och blivit uppskrivna på A-talarlistan
hamnar alltså före dig.
Avslag
Att inte godkänna ett förslag.
Bifall
Att godkänna ett förslag.
Bordläggning

Att skjuta upp frågan till ett senare möte.

Justering av protokoll
Innan protokollet är giltigt läses det igenom av justerarna, som ,om allt är rätt och riktigt,
skriver under detta. En punkt kan även, om den är viktig, justeras direkt på mötet.
Justeringen tas då som ett vanligt beslut efter att den exakta lydelsen lästs upp.
Justering av röstlängd
I början av mötet ska röstlängden justeras. Det går till så att du tar med dig legitimation
fram till justerarna, som prickar av dig från den lista där samtliga sektionens medlemmar
finns uppskrivna.
Jäv
Då någon är personligt berörd av ett beslut. Ska man besluta om något som kan ge privat
vinning till vissa personer bör inte de personerna vara med och rösta.
Motion
Ett förslag från en eller flera sektionsmedlemmar som skickas in skriftligt i förväg och
ska tas upp på mötet. Mer information om hur detta går till finns på hemsidan
(asektionen.se).
Ordningsfråga
En fråga som bryter talarlistan. Används sparsamt och endast om du vill ha ett beslut om
paus, tidsbegränsning av anförande, streck i debatten, eller om något i mötets förfarande
är oklart.
Proposition
Ett förslag från styrelsen.
Replik
Om någon ställer en direkt fråga till dig eller angriper dig personligen kan
mötesordföranden besluta om att du får en replik. Denna bryter då talarlistan.
Reservation
Anmäls skriftligen med motivering till mötessekreteraren om du inte vill vara juridiskt
ansvarig för ett beslut. En reservation är ett mycket starkt avståndstagande, och ska inte
används bara för att du inte fått som du vill.
Sakupplysning
Används om någon säger något direkt felaktigt, eller då du har information som är viktig
för debatten, till exempel om någon undrar något. Även sakupplysningar används
sparsamt och ska inte missbrukas för att du inte hört din egen röst på länge.

Streck i debatten
Begärs om du tycker att argumenten börjar ta slut och debatten går i cirklar, eller om en
fråga har diskuterats länge nog. Mötet beslutar om streck i debatten. Om det blir bifall får
alla som har något ytterligare att tillföra skriva upp sig på talarlistan. Därefter fortsätter
debatten tills alla som då skrev upp sig fått säga sitt, men utan att någon ny får skriva upp
sig i efterhand.
Votering
Om röstsiffrorna verkar jämna efter en acklamation kan votering begäras. Votering
innebär att man istället för att som vid acklamation svara ”ja” räcker upp handen, och
rösträknarna räknar ihop rösterna. Vid exempelvis personval används sluten votering. Då
röstar du genom det digitala röstsystemet. Vid tekniskt haveri används lappar där du
skriver namnet på personen du röstar på, som du sedan ger till justerarna efter att ha blivit
avprickad från röstlängden.
Yrkande
Ett förslag till beslut. Yrkanden lämnas ibland med fördel skriftligen till
mötessekreteraren.
Sektionsmötena är A-sektionens högsta beslutande organ. Här fattas de viktigaste besluten om
sektionens arbete och framtid. Här väljs även funktionärer. Om man känner att man måste lämna
mötet tidigare är det viktigt att skriva upp sig på justeringslistan.
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A-sektionens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Mia Tjus, sektionsordförande 2019

STYRELSEN
VT19
Till vårterminen 2019 trädde nya styrelsen på med Mia Tjus som ordförande. Styrelsen ledde en
utredning kring medlemmarnas åsikter om sektionsklädsel med målsättningen att korta ner på
den återkommande diskussionen i frågan som förs varje sektionsmöte. Utredningen resulterade
i en proposition som avslogs av sektionsmötet. Det startades en tidning på sektionen genom
InfU med en mycket engagerad redaktion. Sexmästeriet hade ett uppsving och höll i många
lyckade A-barer, ofta i samverkan med andra utskott. Ett gäng taggade A-sektionare deltog i
Tandemstaffeten genom AktU och Phöset höll i ett lyckat temasläpp tillika lyckad
phadderkickoff. Under vårterminsmötet tillsattes balgeneraler som ska anordna A-sektionens
jubileumsfirande 2020.
HT2019
Höstterminen 2019 började precis som alla andra år med nollning. Engagemanget var stort hos
både phaddrar, nollor, sexet och styrelsen. Nollningen blev lyckad och ledde till stort intresse för
fortsatt engangemang i sektionen för de nyblivna ettorna. Styrelsen höll utskottssaffari och
invalsmöte för årets funktionärer. Nytt för i år var att styrelsen innan invalsmötet skickade ut en
enkät där man fick rangordna vilka utskott man ville engagera sig i och bestämde även att
begränsa antalet utskott man fick vara med i till. Sektionen valde in rekordmånga funktionärer,
närmare bestämt 87 personer till ett eller flera utskott. Det fattades beslut om att utvärdera
resultatet av det nya invalssystemet inför nästa invalsmöte.
Utskotten kom igång med sitt arbete, vi deltog i sångarstriden och styrelsen åkte på kick in/kick
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out-weekend. Höstterminsmötet blev lyckat, nästan alla förtroendeposter tillsattes och beslut
som driver sektionen framåt fattades. Exempelvis röstades förslaget att separera vice
ordförande och Ceremu-Ordförande igenom och tas upp för andra läsningen på VTM20. Som
avslut på terminen hölls AFF med sittning på Göteborgs nation.
Allt som allt var 2019 ett mycket lyckat år för sektionen med högt engagemang och många nya
idéer som förverkligades. Styrelsens ambition var att driva sektionen framåt och testa nya saker.
Resultatet av detta får vi antagligen se under 2020.

EKONOMI
Sektionen har gått fortsatt starkt ekonomiskt, med en beräknad vinst på 38000 kr. Detta är långt
över det budgeterade målet på -5200 kr som sattes efter revideringen på VTM19 men är
åtminstone långt under vinsten för 2018 på 66000. Denna skillnad består framförallt i att
sektionen blivit bättre på att använda sig av budgeterade medel, samtidigt som våra intäkter ökat
något. Vinsten föreslås fördelas jämnt mellan investerings-, reparations- och
Arrangemangsfonderna.
Under året har jag som kassör:
● Tagit beslut om att upphöra med användandet av Swish tills vidare då detta visade sig
opraktiskt och tidskrävande. Även Bonsai skrotades inför nollningen.
● Köpt in nya kortläsare.
● Gjort om bokslutet för 2018. Strax innan VTM19 uppdagades att bokslutet för 2018 var
felaktigt genomfört, därför fick beslut om bokslut för 2018 ajourneras till HTM19.
● Justerat balanserna i Fortnox, så att vår digitala bokföring stämmer till hundra med den
faktiska balansen på banken.
● Upprättat en ekonomiguide för utskottens ekonomiansvariga.
● Närvarat vid samtliga Pengakollegiemöten och därmed ökat kontakten med andra
kassörer på LTH.
● Förbättrat utskottens budgetdokument med hjälp av formler och ett enhetligt upplägg
som gör det enklare att följa upp ekonomin kontinuerligt.
● Uppdaterat kvittomallarna för att göra dem mer lättförståeliga.
● Stöttat KTH:s A-sektion vid omstruktureringen av deras ekonomi.
Näru hade glädjande resultat, med en vinst på 20000 över budgeterat, dock till stor del för att
utskottet inte når upp till sina budgeterade utgifter.
CeremU hade intäkter på runt 7000 över budgeterat, varpå man tog beslut om extra inköp av
banderoller, fana och projektor. Märkesförsäljningen fortsätter att slå rekord, i år med 27000 kr.
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Sexmästeriet hade mycket större utgifter och intäkter än budgeterat: Både på grund av mycket
framgångsrika barer och stor uppslutning under nollningen. Vinsten blev 10000 kr över
budgeterat.
Infu hade lägre utgifter än väntat, då det visat sig svårt att producera fyra tidningsnummer per år.
Phöset spräckte sin budget med ca 10000 kr trots att de drog in 12000 kr för mycket i spons.
Styrelsen fick stå för försenade fakturor från nollningen 2018 på ca 18000 kr, effekten mildrades
dock av ett försenat terminsbidrag från 2018 på ca 15000 kr.

CEREMU
Året började med att sångmästare, Clara Karlsson och Olivia Johnsson, fanbärare, Isaac
Rescala och Vice/ekonomiansvarig, Clara Karlsson, väljs bland de intresserade. Ganska
tidigt så börjar vi processen med att ta fram två nya medaljer, Styrelsemedalj och Skalmans
aspirant, så att kraven och ungefär design är klar till vårterminsmötet då beslut måste tas om
vi ska införa medaljerna eller inte. CeremU är även delaktiga i Utredningen kring
sektionsklädsel och har ansvar för att ta fram information kring införskaffning av Kavajer och
ryggmärken. CeremU fixar sångmästare till Premiärsittningen den 29 januari och hjälper
även till med bordsplasering. I början av februari står vi mässen och gör reklam för CeremU
och 13 februari har vi traditionsenlig kick-off. Arbetet med medlajer och utredning fortsätter
sedan under mars månad samtidigt som vi är med och planerar inför VFFG. Inför VFFG får
vi genom att högtidsdräkt får användas och därmed har vi ett tillfälle för att köpa
ordensband, vi går även genom anmodningar, planerar medaljceremoni, beställer och
designar märke och fixar bordsplacering. Arbete med nya märke och vilka som ska beställas
i påbörjas smått efter VFFG. Därefter börjar vi formulera en motion för de nya medaljerna
som sedan röstas igenom på vårterminmötet vilket ger oss godkännande till att beställa in de
nya medaljerna. Även 5 nya märken tas fram och beställs in samtidigt som vi fyller på våra
lager av våra gamla märken. Med detta börjar vi göra oss redo för Nollningen och CeremUs
engagemang där. Vårterminen avslutas med en tackfrukost på Grand.
Höstterminen och nollningen börjar med deltagande i UtskAtten där CeremU annordnar en
lek. Därefter är vi delaktiga i Första sittningen där sångmästarna berättar för nollorna om hur
man går och beter sig på sittning. I samband med detta så säljer vi även märken,
sångböcker och ser till så phaddergrupperna får Ryggmärken till sina kavajer. Vidare under
nollningen har vi fler tillfällen där vi säljer märken och på morgonen innan FlyING ordnar
CeremU traditionsenlig Sillbrunch, vilket i år blev väldigt lyckat efter bra sammarbete med
phöset. Inför avslutande nollegasquen annordnar vi med bordsplacering och ser till att
klädkoder och liknande förklaras. CeremUs delaktighet i nollningen avslutas med en
uppskjuten märkespicknick där vi slår försäljningsrekord, vilket sammanfattar ett väldigt
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lyckat nollningsdeltagande från CeremU.
Efter Nollningen vänder vi fokus mot utskottsafarit och att få in nya medlemar. Intresset är
stort. Med nyinvalda medlemmar drar vi igång höstens arbete med en kick-off och drar
sedan igång med att designa nya flaggor, planera event och börjar formulera tankar kring
nya vett och ettikett filmer. Under början av december håller två event, Kavajkampen och
Nobeldagen, där deltagandet på speciellt den sistnämnda är överförväntan Vi undersöker
även möjligheten till att köpa in en maskotdräkt, vilket i slutändan inte blir av. Däremot
beställer vi in tre nya flaggor plus en ny banderoll. Hösten avslutas med tackfrukost på
Grand.

PHØSET
Phøset har sedan januari 2019 arbetat för att genomföra en nollning som är så inkluderande, givande och
kul som möjligt. Som en del i detta införde vi ett nytt alkoholfritt sportevent, OlympIAden, något som
efterfrågats mer av för att få en mer varierad nollning. Phøset valde även att ge möjlighet till
internationella studenter att ta del av nollningen, dels som del i phaddergrupp men även direkt genom att
vara del i Nollningens facebook-grupp. Detta tillsammans med ett stort engagemang från phøs och sektion
vid deras anländande höjde det internationella deltagandet och sektionen ser större engagemang från
utbytesstudenter än någonsin. Många av eventen under nollningen blev slutsålda och det ser phøset som
ett tecken på sektionen växer snabbare än någonsin, vilket är ett av syftena med våran långa, underbara
Nollning. Tack till phøset för ert fina engagemang som möjliggjort detta.

SRA
Vårterminen 2019
Studierådet för arkitektur (SRA) hade sitt första möte för halvåret VT19 den 23 januari 2019.
Arbetsjustering
Utskottet upphörde under våren med marknadsföring av CEQ-enkäter och framställde istället
krav på möjlighet att fylla i kursutvärdering under schemalagd tid (med hänvisning till studenträttighetslistan).
Enkätarbete
Den 9 januari spreds enkäten ”Hur mår arkitektstudenten?”. I syfte att öka svarsdeltagandet
stod ordförande och ytterligare ett par utskottsrepresentanter den 30 januari i Mässen och erbjöd
kaffe och godis för ifyllande av enkäten. Utöver klassgrupper på Facebook användes Facebookgruppen ”Studenter på Ark och ID, LTH” för att sprida enkäten samt som informationskanal.
Enkätsvaren sammanställdes i en rapport av ordförande samt en funktionär den 23 februari och
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blev helt färdig ett par dagar senare. Enkäten diskuterades under följande programledningsmöte
den 2 april och mottogs väl av programledningen. Rapporten spreds även till prefekt och studierektor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö samt ansvarig för arbetsmiljöfrågor vid
LTHs kansli.
Kick-off
Som kick-off bakade utskottet den 25 februari semlor hemma hos ordförande. Utöver semlor
åts även en enklare middag.
Samarbete med TLTH
Den 5 mars anordnade studieråden tillsammans med Teknologkåren och LUS Studentombud
en föreläsning om studenträttigheter utifrån ett antal ämnen och fallbeskrivningar. För att locka
många åhörare bjöds det på semlor. Månaden efter assisterade utskottet TLTH i samband med
Speak Up Days. Tillsammans med en heltidare från Teknologkåren stod utskottsrepresentanter
i Mässen och bjöd på kaffe samt uppmanade studenter att fylla i kårens enkät och uttrycka sina
åsikter på en anslagstavla. Ordföranden medverkade även vid ett par sammanträden för studierådskollegiet (SRX).
Pedagogiskt pris
I början av maj spreds ett formulär för nominering av lärare, assistent eller kritiker till årets
Pedagogiska pris. Priset utdelades under vårutställningen till en lärare och en assistent och
uppskattades varmt av mottagarna.
Tack
Vårterminen avslutades den 1 juni med tack för utskottets funktionärer genom en utflykt till
Helsingör och besök av Danmarks sjöfartsmuseum samt lunch i hamnstaden. Tacket var oerhört
lyckat och en minst sagt trevlig avslutning på läsåret.
Höstterminen 2019
Nollning
SRAs första aktiviteter under höstterminen ägde rum under introduktionsveckorna då SRA och
SRID stod bakom en station under utskAtten samt arrangerade en symaskinskväll i syfte att
introducera utskottets verksamhet för nyantagna studenter. Ordföranden medverkade även då
styrelsen arrangerade en A-bar.
Den 30 september deltog studierådet i Utskottssafari i Utställningshallen och lyckades i
samband med detta få in 17 intresseanmälningar. Därpå anordnade utskottet den 8 oktober ett
informationsmöte vilket följdes av ett till den 16 oktober då mötet efterföljde ett av InfU och
ägde rum i samma lokal. Utskottet fick efter invalsmötet den 17 oktober sju nya medlemmar
varav två tidigare aktiva inom utskottet.
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Kick-off
Den 14 november hade studierådet kick-off hemma hos utskottets ordförande. Utskottet åt tacos som
lagades gemensamt.
Samarbete med TLTH
Den 6 december assisterade utskottet återigen TLTH i samband med Speak Up Days.
Tack
Den 18 december anordnades ett tack under vilket alla medlemmar utom en kunde vara med.
Utskottet umgicks över en lunch på Linnérs mat och det blev ett fint avslut av höstterminen.

Verksamhet under hela året
Utskottet har haft god dialog med programledning och lärare samt haft representanter som
medverkat vid CEQ-samtal, programledningsmöten, institutionsstyrelsemöten, möten med
styrgruppen för arkitektprovet, husstyrelsemöten och ALV-samverkansråd. Utskottets arbete
har således fungerat tämligen väl under verksamhetsåret.

SRID
Läsåret 19/20 inleddes med att SRID deltog vid nollningens event utskAtten och Studiekväll med
syjunta. Efter detta har SRID utvärderat industridesignprogrammet genom CEQ-hantering, nära
samarbete med programledningen och Teknologkåren.
Genom programledningen har SRID varit med och arbetat på en ny läroplan, beslutat att BAprogrammet ska bli internationellt samt fått förkunskapskraven ändrade till endast grundläggande
behörighet i antagningsprocessen. Detta tror vi kommer öppna upp programmet till fler sökare som
inte tidigare läst en naturvetenskapligt eller tekniskt gymnasielinje.
Med hjälp av Teknologkåren har SRID tagit tag i IDs situation som förtryckt minoritet på LTH.
Detta är ett stort problem som programledningen har kämpat med länge utan resultat, så SRID
hoppas på resultat nu när det kommer som krav och klagomål från studenterna istället.
Under läsåret har SRID även bjudit in till en mängd olika lunchföreläsningar med designers från
olika yrken. Dessa har varit väldigt uppskattade och fyllt Stora Hörsalen samtliga gånger.
SRID har även fokuserat på att försöka öppna upp atmosfären mellan årskurserna i Kilen och här
för detta anordnat fester och bio-kvällar som varit väldigt uppskattade. Detta är en pågående process
men har hittills gett väldigt fina resultat.
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Nuvarande ordförande har märkt brister inom SRID och kommer tillsammans med nya ordförande
ta fram riktlinjer och krav samt dela upp rimliga ansvarsområden. På så sätt får även nya ordförande
en bra och förberedande överlämning för att kunna fortsätta HT20 effektivt.

JÄMLIKA
Under vårterminen arbetade JämlikA vidare med den broschyr som vi börjat skriva på under hösten
gällande var man kan vända sig och vad man kan göra om man blivit utsatt för sexuella trakasserier eller
övergrepp. Broschyren skrevs klart och parallellt med detta började vi även planera för ett panelsamtal
med samma tema som skulle kunna hållas under nästkommande nollning. Vi delade även ut broschyren
till alla phaddrar under phadderutbildningen, som vi var med och höll i tillsammans med Phöset.
Eftersom vi inte var så många aktiva medlemmar var det mesta fokuset på just broschyren och arbetet
kring denna. Utöver det började vi vara med som representanter under CEQ-samtalen. Vi insåg dock att
vår roll på mötena inte var riktigt tydlig. Vi kom fram till att detta är något vi vill diskutera vidare inom
gruppen för att CEQ-samtalen ska vara så givande som möjligt.
I början av höstterminen syntes JämlikA vid flera tillfällen i samband med nollningen. Vi höll i en
station på UtskAtten och ordnade filmkväll med dokumentär, diskussion och fika. Broschyrerna
vi skapade under våren med information om var man kan vända sig om man blir utsatt för
sexuella trakasserier och övergrepp delades ut till nollorna i tygpåsarna på KFS. JämlikA stod
även på Utskottsafarin. Engagemanget på sektionen är stort just nu, vilket i kombination med att
vi gjorde vårt yttersta för att synas under nollningen resulterade i att JämlikA ökade betydligt i
antal vid invalsmötet.
Under hösten har vi fortsatt arbetet med panelsamtalet om sexuella trakasserier och övergrepp
som påbörjades i våras, och det planeras bli av i början av nästa termin. JämlikA har även
jobbat fram en strategi för hur vi ska arbeta med CEQ och på bästa sätt bidra med ett
intersektionellt feministiskt perspektiv med fokus på likabehandling. Framöver planerar vi att ta
fram en enkät till eleverna för att komplettera med frågor vi upplever saknas i CEQ:n. JämlikA
har bidragit till CermUs arbete med att göra om vett och etikett-filmerna. Vi har även mot slutet
av terminen inlett ett eventuellt samarbete med FemArk. Ordförande för utskottet har även varit
närvarande vid möten med LiBe-kollegiet på kåren.

VÄRLDSMÄSTERIET
Verksamhetsåret 2019 hade en trög start på vårterminen med ett lågt deltagarantal. Under sommaren
skedde ett skifte av Världsmästare. På höstterminen satsades det mer på att hitta nya sätt att nå ut till de
internationella studenterna. Bland annat genom att starta en chatt för snabb kommunikation, lappar på
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skrivbord om julmiddag och gå och prata med studenterna i deras studios. Under vårterminen hölls det i
tre evenmang, 5-kamp, påskbrunch och midsommarfirande, där påskbrunchen hade flest internationella
deltagare.
10 oktober - Sweidsh Fika
Första event för hösten som genomfördes med prova på för nya medlemmar. 15 av 23 intresserade kom,
flesta av dem ettor och 3 internationella. Det bakades smulpaj och chokladbollar och bjöds på havreflarn,
hallongrottor och kanelbullar.
28 november - Advent Celebration
Vi firade in december som är runt hörnet med lite Adventsfirande. Av 34 intresserade kom
uppskattningsvis 35-40 personer. En del svenska men också en del internationella, ca 8. Många kom förbi
och tog lite fika medan andra stannade längre. Under eventet bjöds det på glögg, julmust, pepparkakor,
julgodis och pepparkakshus dekorerades.
10 december - Christmas Dinner
Vi avslutade terminen med ett traditionellt julbord. Det marknadsfördes på ett nytt sätt med QR-kod till
event på posters och lappar som delades ut i alla salar där masterstudenter sitter. Av 68 intresserade
studenter kom uppskattningsvis runt 80 personer. Ca 25-30 var internationella. Mat köptes för all
återstående budget men räckte inte riktigt. Eventet var mycket uppskattat och masterstudenter, både
svenska och internationella som annars deltar kom.

NÄRU
Hösten 2019 var för NärU främst ett förberedande arbete inför Arkipelago 2020. Redan innan terminens
start bestämdes datum för mässan att vara 13/3 2020. Detta för att kunna se till så att datum inte krockar
med de andra läroverken som ordnar mässa under samma vingar. Detta gjorde dock datumet, då KTH
beslutat sig för att ta samma datum. Med is i magen inväntades att de skulle ändra datum då de informerat
senare än vi, och så blev det också tillslut.
En struktur för utskottet behövde upprättas innan funktionärsinvalet, så en rekrytering baserat på
potentiellt intresse genomfördes och gav ett antal medlemmar i årskurs två, så att arbetet kunde börja. De
första mötena kretsade kring strukturering och att försöka greppa vad som egentligen skulle ordnas inför
mässan. Samtidigt var ambitionen att anordna löpande föreläsningar från företag under terminen för att
inte koncentrera hela utskottets arbete kring ett och samma evenemang. En önskelista för föreläsare
upprättades således.
Vid denna tidpunkt kontaktades vi av Här! arkitekter som ville hålla en föreläsning på skolan. Efter en
lång process av att boka lokal av LTH blev föreläsningen schemalagd till 15:e november. Ett kontrakt för
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denna typ av föreläsningar upprättades och användes för att säkra villkoren. Föreläsningen
marknadsfördes med affischer och gratis lunchmackor som införskaffades från F-café. Det hela blev
senare lyckat med fullsatt sal. 7000 kr debiterades för detta enligt kontrakt, vilket borde varit 7500 enligt
kassör.
Vid utskottssafari och senare funktionärsinval visades till vår glädje ett relativt stort engagemang för
utskottet som fick fjorton funktionärer invalda. Nu började arbetet med att bjuda in företag till Arkipelago
och det fanns inte längre tid för att bjuda in till föreläsningar. Önskelistan användes istället som underlag
för att välja de företag som skulle bjudas in. Utskottet delades in i mindre arbetsgrupper för att tackla
olika områden, exempelvis informationsgruppen och designgruppen. En inbjudan till mässan skulle nu
färdigställas, och texten såväl som grafiken uppdaterades för att skickas till studentsamordnaren på
Sveriges Arkitekter, som sedan postade dessa fysiskt till alla företag vi önskat att bjuda in.
Ett beslut om att använda det första kontaktmejlet som en påminnelse till inbjudan beslutades. Detta
visade sig väldigt ineffektivt, då den fysiska inbjudan skickades ut mycket senare än vad
studentsamordnaren först sagt, och dessa dessutom inte gav någon som helst respons. När mejlkontakt
användes visade sig även denna högst ineffektiv och gav bara ett fåtal svar. Att alltid ringa och verkligen
alltid ringa när man vill få något gjort är inristat i testamentet.
Alla i utskottet som inte protesterade fick nu 3-4 företag tilldelade till sig för att bjuda in och hålla kontakt
med inför mässan. Möjligtvis ska detta endast delas ut till de som visar ett aktivt intresse av att ha kontakt
med företag framöver, då tidhållning och engagemang blev en bristvara. Vid årsskiftet hade en
otillfredsställande kontaktprocess inte kommit till sitt slut ännu, men just börjat få svar från fler och fler
företag.

AKTU
Under VT och HT 2019 anordnade AktU tre events i samarbete med Sexmästeriet i samband med A-Bar,
två cykelfester varav ena med efterföljande eftersläpp på Lophtet, Tandem och Sångarstriden där vi
landande på tredje plats. För utskottets egna medlemmar hade vi två funktionärstack i form av lyxfrukost
samt en kickoff för alla nya medlemmar som tillkom HT 2019.
Datum: 27/2 På Styret: Likt På Spåret med projektor och ”programledare”. Pågick under A-Bar.
Evenamnget övergick sedan i karaoke, superkul event!
03/04 Tandemsläpp
04/05 Cykelfest: I samarbete med Sexet. Tema Bikers. Eftersläpp på Lophtet med A-sex Bar. Spelade
bl.a. Beerpong och Spökboll.
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10-11/05 Tandem: Clara Carlsson, Beata Ripa och Olivia Kornfält var tandemgeneraler. Tema Bananer.
Precis innan Sommarlov FunkUtack: Frukost i ett pimpat Styris (tänk Tusen och En Natt).
09/11 Cykelfest 2.0: Tema Halloween. Hade förköp till ÖGs.
13/11 Kickoff: AktUs traditionella sektiga kickoff.
04/12 Pubquiz: Musik-quiz under pågående A-Bar.
07/12 Sångarstriden: Clara Carlsson, Beata Ripa och Olivia Kornfält var huvudansvariga. Var väldigt
osäkert om det skulle bli en Sångarstriden 2019 men AktUs fantastiska medlemmar drog det
gemensamma lasset.
Precis innan Jullov FunkUtack: Frukost på Grand

INFU
Under höstterminen 2019 har InfU synts och deltagit i sektionssammanhang, haft cirka 33 stycken aktiva
funktionärer, ordförande har deltagit i styrelsearbete och utskottet har verkat för de uppgifter och ansvar
som det har gentemot sektionen. Utskottsordförande har deltagit och medverkat i uppgifter relaterade till
sin post som styrelsemedlem. Bland annat har ordförande medverkat på de veckoliga styrelsemöten som
varit, deltagit i utbildningar och teambuilding- övningar, och hjälpt till att genomföra höstterminsmötet.
Utskottet har fått framträda i andra sammanhang som nollningsevenemang (utskAtten) eller
utskottssafarin som var tidigt under hösten.
Till följd av bland annat utskottssafarin samt utskottets design- och kommunikationsrika verksamhet var
intresset för att bli funktionär inom InfU mycket stort. Detta syntes i både, intresseanmälan-formuläret,
info-lunchmöten om utskottet, samt det slutgiltiga antalet aktiva i InfU för hösten (33 stycken). För att
stärka gruppdynamiken hos utskottet hölls i oktober en mycket lyckad kick-off hemma hos en av
funktionärerna och väl där bjöds på pizza, snacks, dryck, frågesport och god stämning.
Det aktiva utskottsarbetet har för InfU under hösten var enormt produktivt och varierat. Skapandet av
affischer, grafik och Facebook-banners har pågått och levererats för flera evenemang, utskick av
veckobrev från ordförande om uppkommande händelser på sektionen har fortsatt som vanligt och den
nyligen startade sektionstidningen A4 släppte sitt andra nummer, i både större upplaga och fler sidor än
tidigare, vilket sålde slut och blev en framgång både bland sektionens medlemmar och studenter och
personal på skolan. Utöver dessa arbetsområden, som byggde på engagemang från tidigare verksamhetsår,
har det också startats tre nya grupper inom utskottet som alla utfört aktivt jobb. En grupp som sysslar med

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
A-sektionen verksamhetsåret 2019

rörlig bild i kommunikationssyfte har startat, en arbetsgrupp som gör sektions-merchendise har påbörjats
och slutligen har också en särskild grupp börjat arbeta med att förbättra och göra om sektionens hemsida.
Sammanfattningsvis har alltså hösten för A-sektionens utskott varit väldigt aktivt, framgångsrikt och
utskottets många medlemmar och deras stora engagemang tyder på en fortsättning på detta och möjlig
utvecklingspotential för 2020 med många projekt som ska sjösättas och bli färdiga.

SEXMÄSTERIET
Under 2019 hade sexmästeriet fullt upp! Året startades med en mycket uppskattad premiärsittning i
Cornelis. Därefter hölls ett antal barer under våren, bland annat Arkipelagobar, På Styret-bar och en
utomusbar i Gropen i Maj. I mars hölls även Vårfårfiolsgasquen, med besökare från både KTH och
Chalmers. Vårterminen avslutades med en härlig tackfest med grillning och lekar.
Höstens startades hastigt med nollningen. Det hölls en intissittning, en välkomstsittning, intersektionella
sittningar, en slasque, två barer och nollningen avslutades med Nollegasquen, som i år hade fler sittandes
än någonsin tidigare. Succé! Därefter fortsatte hösten med ett antal barer, samt med en sittning inom den
sittningstävling som anordnades av Teknologkåren.
Överlag har årets evenemang varit oerhört populära och barer och sittningar har ofta blivit fullsatta, något
som ibland inneburit en utmaning för sexet, men som främst varit roligt!
Ekonomiskt har sexet presterat över förväntan, och använt extra inkomster till att skaffa bättre och mer
utrustning, för att underlätta event i framtiden.

Styrelseledamöter i A-sektionens styrelse 2019
VÅRTERMINEN
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
NärU-Ordförande
InfU-ordförande
AktU-ordförande
Sexmästare
Øverphøs
SRA-ordförande
SRID-ordförande
Världsmästare

Mia Tjus
Hannes Gärdenfors
Isaac Rescala
Alexia Pihl
Maria Oscarsson
Veronica Larsson
Olivia Kornfält
Frej Östbrink
Alexander Ekholm
Filip Lundqvist
Anna-Maria Nilsson
Dora Csapo

HÖSTTERMINEN
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
NärU-Ordförande
InfU-ordförande
AktU-ordförande
Sexmästare
Øverphøs
SRA-ordförande
SRID-ordförande
Världsmästare

Mia Tjus, sektionsordförande 2019

Mia Tjus
Hannes Gärdensfors
Isaac Rescala
Alexia Pihl
Felix Teneberg
Rickard Ostrand
Olivia Kornfält
Frej Östbrink
Alexander Ekholm
Filip Lundqvist
Vanessa Rundgren
Elin Vilhelmsson

BOKSLUT 2019
FÖR SEKTIONEN FÖR
ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN
INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS
TEKNISKA HÖGSKOLA,
A-SEKTIONEN

BUDGETREVIDERING 2020
FÖR SEKTIONEN FÖR
ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN
INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS
TEKNISKA HÖGSKOLA,
A-SEKTIONEN

MOTION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTION ANGÅENDE NAMNBYTE FÖR VÄRLDSMÄSTERIET (ANDRA
LÄSNINGEN)
Motionärer: Renée Risberg & Elin Wahlqvist
Bakgrund:
Världsmästeriet bör byta namn till ”Internationalla Utskottet/International Commitee” eftersom
Världsmästeriet inte är ett beskrivande namn för utskottets verksamhet. Det nuvarande namnet
gör att de internationella samt nationella studenterna inte uppfattar utskottets syfte och
aktiviteter. Detta skapar mindre intresse för utskottet vilket tydligt visats på antalet engagerade i
utskottet samt event. Internationella studenter är inte vana vid svensk studentkultur och namnet
”World Masters” skapar ännu mer förvirring vilket är motsatsen till det vi vill åstadkomma.
”World Masters” ska skapa en trygg verksamhet där internationella studenter ska känna sig
välkomna, vilket blir mycket tydligare med namnet ”International Commitee”. Detta ger även ett
mer professionellt intryck av utskottet.
Yrkande: Vi föreslår därför sektionsmötet besluta;
att Världsmästeriet/World Masters byter namn till Internationella Utskottet/International
Commitee.

MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET
2019-11-20

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTIONSSVAR ANGÅENDE NAMNBYTE PÅ VÄRLDSMÄSTERIET
Styrelsen håller med om motionärernas syn på problematiken med Världsmästeriets namn och
ställer sig bakom förslaget att byta namn på utskottet, men föreslår att behålla Världsmästare
som titel för utskottets ordförande.
Det engelska reglementet är en tolkning av det svenska, och därför gäller motionen endast
ändring av det svenska namnet.
Motionärerna specificerar inte hur ändringen ska gå till. Därför föreslår styrelsen att namnbytet
sker i enlighet med §18.2 Ändring i stadgarna som säger att för slutligt bifall fordras likalydande
beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Ändringen kan därav ske tidigast efter
Höstterminsmötet 2020.
Sektionsstyrelsen yrkar
att
i stadgarna ändra Världsmästeriet till Internationella Utskottet, i följande: §12.1, §12.11,
§12.11.1 och §12.11.2.
att
i reglementet ändra Världsmästeriet till Internationella Utskottet i följande: §4.1, Titeln
för Kap 18, §18.1 och §18.2.
Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020n

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående reglerat antal styrelsesammanträden
Bakgrund,
Som det ser ut i dagsläget föreskriver reglementet att styrelsen behöver sammanträda varannan
vecka under läsperioderna, medan stadgarna anger att styrelsen sammanträder minst tre gånger
per termin. Kravet på att styrelsen ska sammanträda varannan vecka borde tas bort eftersom det
resulterar i en åtskillnad mellan vad som föreskrivs av stadgar och reglemente angående
minimiantal sammanträdanden. Vidare kräver det att styrelsen sammanträder varannan vecka
oavsett om det då infaller ledighet eller inte.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

i reglementet Kap 4 Sektionstyrelsen, § 4.2 Åligganden ä ndra

från

”att under läsperioderna hålla styrelsemöte (formellt eller informellt) minst en gång
varannan vecka.”

till

”att under terminerna hålla styrelsemöte minst tre gånger.”

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående protokollförda möten
Bakgrund,
I stadgan står det att sammanträdesprotokoll skall föras vid alla sektionens sammanträden. I
praktiken betyder det att alla möten, även för sektionens utskott och projektgrupper, ska
protokollföras. Att ha protokollfört möte innebär en formalia samt en justeringsprocess som inte
alltid är nödvändig för det som tas upp på sammanträdet. Det kan även göra att möten drar ut på
tiden, och att diskussion inte kan ske lika effektivt. Sektionsstyrelsen ska sammanträda minst tre
gånger per termin, och därav kan minsta antal protokollförda sammanträden även sättas till tre.
För det arbetssätt som utskott har kan protokollförande verka onödigt, och bör ej stå som ett
åliggande för utskottsordföranden.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

sammanträdesprotokoll föres vid minst tre av sektionsstyrelsens sammanträdanden.

att

det ej åligger utskott att föra sammanträdesprotokoll.

att

i stadgan Kap 9 Protokoll, §9.2 Övriga ändra

från

“Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras
av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet
vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.”

till

“Sammanträdesprotokoll föres vid minst tre, och alla beslutsfattande, av

sektionsstyrelsens sammanträden. Protokoll signeras av mötessekreteraren. Protokollet
justeras av sammanträdets ordförande och en på mötet vald justeringsman inom 7
läsdagar efter sammanträde.”
att

i stadgan Kap 11 Sektionsstyrelsen, §11.12 Protokoll ä ndra

från

“Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets
sekreterare.”

till

“Sammanträdesprotokoll föres vid minst tre, och alla beslutsfattande, av
Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets sekreterare.”

att

i reglementet Kap 10 Utskottsordföranden, §10.1 Åligganden stryka
“att tillse att protokoll förs vid utskottssammanträden enligt stadgarnas §9.2.”
“att tillse att protokoll anslås på sektionens anslagstavla samt arkiveras enligt stadgarnas
§9.3”

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående införandet av gruppen FramtidA
Bakgrund,
Vi har under de senaste åren sett ett ökat engagemang på sektionen som även håller sig kvar
längre upp i årskurserna. Styrelsearbetet innebär mycket planering inför det kommande året och
uppgifter som föregående styrelse lämnade efter sig blir ibland svåra att prioritera. Att både ha
föregående styrelsens uppgifter och långsiktiga visioner samtidigt som pågående verksamhet kan
leda till en intressekonflikt. Vi anser därför att det hade varit gynnsamt att starta en grupp som
framförallt fokuserar på sektionens långsiktiga mål samt visioner. Förhoppningen är att kunna
avlasta styrelsen och samtidigt få upp engagemanget hos studenter i högre årskurser. Vår tanke
är att gruppens exakta åligganden och utformning ska specificeras av styrelsen inför nästa
terminsmöte.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

till mandatperiod 2021 starta gruppen FramtidA

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående uppdelning av Vice Ordförande och Ordförande
för Ceremoniutskottet (andra läsningen)
Bakgrund,
Som det ser ut i dagsläget är Vice Ordförande även ordförande Ceremoniutskottet. Något som
säkert var gynnsamt när beslutet fattades, då utskottet var litet med få medlemmar. Under de
senaste åren har CeremU växt mycket och blivit ett stort utskott med många åtaganden och
projekt vilket har konkurrerat med de åliggande Vice ordförande har i Presidiet. Resultatet av
detta har varit tyngre arbetsbörda både för Vice och Ordförande, men även resten av presidiet då
många arbetsuppgifter fått fördelats på gruppen snarare än att Vice har tagit sig an dem. Vi tror
därför att både styrelsen och CeremU hade gynnats av att dela posten då Vice respektive
CeremU ordförande hade kunnat fokuserat på sina respektive uppgifter. Presidiet hade då kunnat
fokusera på sitt arbete, där ingen är splittrad mellan olika fokus och tydligare leda styrelsens
arbete framåt. CeremUs ordförande är fortfarande en del av styrelsen och kan vidare fokusera på
att jobba med andra utskott och upprätthålla intresset och utvecklingen av CeremU. Vi tänker oss
en förändring där uppdelningen först tillsätts till mandatperioden 2021 för att inför val hinna
valbereda och vidare definiera och diskutera hur en uppdelning och övergång görs på bästa sätt.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

till mandatperiod 2021 dela posterna Vice ordförande och Ordförande för
Ceremoniutskottet.

att

i stadgan Kap 11 Sektionstyrelsen, §11.2 Sammansättning lägga till CeremU-ordförande
i listan av utskottsordförande

att

i stadgan §12.9 CeremU - §12.9.1 Sammansättning ändra

från

“Ceremoniutskottet består av Vice Ordförande, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med ceremoniutskottets reglemente.”

till

“Ceremoniutskottet består av CeremU-ordförande, som är utskottets ordförande, samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med ceremoniutskottets reglemente.”

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående delning av Vice Ordförande och Ordförande för
Ceremoniutskottet
Bakgrund,
I höstas röstades propositionen angående uppdelningen av Vice ordförande och ordförande för
Ceremoniutskottet igenom. Under de senaste åren har CeremU växt mycket och blivit ett stort
utskott med många åtaganden och projekt, vilket har konkurrerat med Vice ordförandes
åligganden i presidiet. Resultatet av detta har varit en tyngre arbetsbörda både för Vice och
Ordförande, men även resten av presidiet då många arbetsuppgifter fått fördelats på gruppen
snarare än att Vice har tagit sig an dem. Styrelsen har därför jobbat vidare med uppdelningen av
posterna och dess åligganden för att underlätta övergången. Vi tänker oss en förändring där
uppdelningen först tillsätts till mandatperioden 2021.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

i stadgan Kap 12 Utskott, §12.9 CeremU, §12.9.2 Åligganden stryka
“samt att hålla kontakten med sektionens alumner.”

att

i reglementet Kap 4 Sektionsstyrelsen, §4.1 Sammansättning lägga till
CeremU-ordförande i listan av utskottsordförande

att

i reglementet Kap 6 Vice Ordförande, §6.2 Åliggande stryka
“att i enlighet detta reglementes Kap 17 samt stadgarnas §12.10.1 vara sammankallande
utskottsordförande för CeremU.”

att

i reglementet Kap 6 Vice Ordförande, §6.2 Åliggande lägga till följande
“att vid avsaknad av representant till kårens valnämnd fylla posten.”
“att ansvara för sektionens anmodningar och inbjudningar i samarbete med andra
eventuella arrangörer enligt föreskrifterna i policydokumentet för anmodningar och
inbjudningar.”
“att ansvara för att hålla kontakten med sektionens alumner och i samarbete med annat
lämpligt utskott inom sektionen anordna aktiviteter dit alumner kan bjudas in.”
“att vara styrelserepresentant i FramtidA”

att

i reglementet Kap 16 CeremU, §16.1 Sammansättning och val ändra

från

“Vice Ordförande väljs av höstterminsmötet. Ceremoniutskottet bör vidare bestå av
erforderligt antal övriga funktionärer, dock rekommenderas minst två (2) stycken. Valen
görs av sektionsstyrelsen, där utskottsordförande, Vice Orförande, bereder valet.”

till

“CeremU-ordförande väljs av höstterminsmötet. Ceremoniutskottet bör vidare bestå av
erforderligt antal övriga funktionärer, dock rekommenderas minst två (2) stycken. Valen
görs av sektionsstyrelsen, där CeremU-ordförande, bereder valet.”

att

i reglementet Kap 16 CeremU, §16.2 Åliggande stryka
“att ansvara för sektionens anmodningar och inbjudningar i samarbete med andra
eventuella arrangörer enligt föreskrifterna i policydokumentet för anmodningar och
inbjudningar.”
“att ansvara för att hålla kontakten med sektionens alumner och i samarbete med annat
lämpligt utskott inom sektionen anordna aktiviteter dit alumner kan bjudas in.”

att

i reglementet Kap 16 CeremU, §16.2 Åliggande ändra

från

“att Vice Ordförande efter avslutad mandatperiod skall skriva verksamhetsberättelse och
Testamente.”

till

“att CeremU-ordförande efter avslutad mandatperiod skall skriva verksamhetsberättelse
och testamente.”

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående ordensband för presidiet
Bakgrund,
I höstas röstades propositionen angående bärandet av ordensband för sektionsmedlemmar
igenom. Tidigare fick endast presidiemedlemmar samt presidiemedlemmar emeriti bära
ordensband écharpe för att utmärka sig. Nu får alla sektionsmedlemmar bära ordensband écharpe
och vi vill att presidiet fortsättningsvis ska ha möjligheten att utmärka sig.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

tillåta presidiemedlemmar och presidiemedlemmar emeriti bära ett ordensband
bestående av ett bredare band i lila med en tunnare, svart rand i mitten.

att

i reglementet Kap 1 Teknologia, §1.6 Medaljer och Ordensband, §1.6.1 Ordensband
ändra

från

“A-sektionens ordensband skall bestå av ett band i lila med en tunnare, svart rand i
mitten. Bärande av ordensband regleras i policydokumentet för sektionens medaljer och
insignier.”

till

“A-sektionens ordensband skall bestå av ett band i lila med en tunnare, svart rand i
mitten. Presidiemedlemmar och presidiemedlemmar emeriti får bära ordensband
bestående av ett bredare band i lila med en tunnare, svart rand i mitten. Bärande av
ordensband regleras i policydokumentet för sektionens medaljer och insignier.”

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående funktionärers mandattid
Bakgrund,
Som det ser ut i dagsläget är mandattiden för funktionärer på sektionen kalenderårsvis om inte
annat anges under utskotten i reglementet, där de i så fall följer utskottsordförandens mandattid.
För närvarande sker sektionens stora funktionärsinval på höstterminen, vilket innebär att för de
utskott där funktionärernas mandattid är januari till december, idag bara är invalda under
kvarvarande delen av höstterminen och är inte formellt sett funktionärer under vårterminen.
Styrelsen anser att alla sektionens funktionärer fortsättningsvis väljs på höstterminen och att
mandattiden löper januari till december, men att funktionärer under invalsmötet väljs för
kvarvarande mandattid samt nästkommande mandattid.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

i reglementet Kap 11 Studieråden (SRA & SRID), §11.2 Mandattid stryka
“Mandatperiod för samtliga funktionärer i Studierådet för Arkitektur och för samtliga
funktionärer i Studierådet för Industridesign är tiden från första juli till sista juni
följande år.”

att

i reglementet Kapitel 12 NärU, §12.2 Mandattid s tryka
“Mandatperiod för samtliga funktionärer i
Näringslivsutskottet är tiden från första juli till sista juni följande år.”

att

i reglementet Kap 14 AktU, §14.2 Mandattid stryka
“Mandatperiod för samtliga funktionärer Aktivitetsutskottet är tiden från första januari
till sista december följande år.”

att

i reglementet Kap 15 InfU, §15.2 Mandattid stryka
“Mandatperiod för samtliga funktionärer i
Informationsutskottet är tiden från första juli till sista juni följande år.”

att

i reglementet Kap 19 Jämlikhetsombud, §19.2 Mandattid s tryka
“Mandatperiod för Jämlikhetsombud är tiden från
första juli till sista juni följande år.”

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående entledigande av funktionärer
Bakgrund,
Som det ser ut idag ska invalda funktionärer entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte. I
praktiken är det i dagsläget utskottsordföranden som entledigar sina funktionärer när de inte
längre är aktiva i utskottet. Vi i styrelsen anser att eftersom utskottsordföranden är
förtroendevald av sektionsmötet är de i positionen att själva kunna fatta beslut om entledigande
av sina funktionärer. Detta skulle även innebära en smidigare process än den som står i stadgan.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

i stadgan Kap 16 Funktionärer, §16.5 Entledigande ändra

från

“Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.”

till

“Funktionär kan entledigas av utskottsordförande eller sektionsstyrelse.”

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående uttag av pengar ur investeringsfonden
Bakgrund,
Sexmästeriet har för tillfället för få bestick för att hålla sittningar för alla sektionens medlemmar.
I höstas gick sexmästeriet mer plus än beräknat och hade pengar över som var tänkta att läggas
på nya bestick, men som fonderades. Sexmästeriet vill nu köpa in nya bestick som räcker till alla,
inför höstens nollning.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

ta 12 000 kr ur investeringsfonden till budgetposten inköp i sexmästeriet.

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående uttag av pengar ur jubileumsfonden
Bakgrund,
Sedan budgeten till balen sattes har offerter kommit in, och i flera fall visar det sig att
kostnaderna är högre än beräknat. Dessutom flyttades eftersläppet till en separat lokal vilket
innebär att en stor kostnad tillkommit. Det saknas även i nuläget en buffert för oväntade utgifter
vilket innebär att om dessa utgifter tillkommer belastas sektionens konto vilket de inte finns
utrymme för.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

ta 17 000 kr ur jubileumsfonden till jubileumsbalen.

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående A-sektionens policy
(andra läsningen)
Bakgrund,
Sektionens stadgar saknar formuleringar kring den policy sektionen har idag. Policyn ligger i
nuläget under reglementet vilket innebär att den är svårare att hitta och ändra i. Tanken är att
policyn ska vara enkel och snabb att ändra efter terminsmötets och medlemmarnas önskan.
Därför anser styrelsen att policyn ska behandlas och nämnas i stadgarna samt lyftas ut ur
reglementet för att bilda ett eget dokument.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar

att

i stadgar lägga till ett nytt Kapitel 20 Policy enligt följande,
“KAP 20 POLICY
§20.1 Innehåll
Policyn behandlar rutiner och beslut kring sektionens verksamhet för vägledning och
beslutsunderlag kring frågor som inte täcks i sektionens stadgar och reglemente.
§20.2 Ändring
Ändring kan ske på sektionsmöte med enkel (1/2) majoritet. Ändringsförslag skall ha
inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.”

att

justera nuvarande Kap. 20 Upplösning till att bli Kap. 21.

att

lyfta ut samtliga policydokument ur reglementet för att skapa ett nytt styrdokument
kallat Policy som hittas där reglemente och stadgar finnes.

Sektionsstyrelsen genom

Matilda Lundqvist
Ordförande för A-sektionen 2020

NOMINERINGAR TILL
HEDERSMEDALJ 2020
FÖR SEKTIONEN FÖR
ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN
INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS
TEKNISKA HÖGSKOLA,
A-SEKTIONEN

NOMINERINGAR TILL
HEDERSMEDALJ
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Syftet med sektionens hedersmedalj är att lyfta fram medlemmar som på
exceptionellt sätt utfört insatser som fört A-sektionen framåt och bidragit
med fördelar till dess medlemmar.
För att erhålla hedersmedalj krävs att den nominerade:
● redan är representant av andra eller första graden,
● innehaft avancerade förtroendeuppdrag,
● verkat på det mest föredömliga sätt,
● att samt åstadkommit stora fördelar för A-sektionen...

NOMINERINGAR TILL
HEDERSMEDALJ
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Nomineringar:
Isaac Rescala Larsson
Lovisa Eriksson
Tove Hellerström
Matilda Gustafsson
Henrietta Munter
Hannes Gärdenfors
Frej Östbrink
Agnes Svensson

NOMINERINGAR TILL
HEDERSMEDALJ
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Isaac Rescala Larsson
Isaac kom till A-sektionen samma höst som jag var phadder och det blev snabbt tydligt vilket härlig,
sprudlande och trevlig person han är. Att han valt att lägga den positiva energin och otroligt mycket hårt
jobb på A-sektionen är något vi alla ska vara tacksamma för.
Isaac gick som etta in och tog på sig rollen som Vice Ordförande när denna post blev vakant. Jag var då
revisor och var en av de som uppmuntrade honom att söka posten och har sett hela hans resa på
A-sektionen. Han klev som etta in i ett stort åtagande, med folk som han till en början kanske inte kände
så väl, och klarade uppdraget med bravur. Han har lagt så mycket energi på att genomföra sitt jobb så bra
som möjligt. Om det inte vore nog med att han kastades in i en post han inte hade tänkt ta sig an så blev
han under höstterminen tvungen att axla ännu mer ansvar då den dåvarande Ordföranden för sektionen var
tvungen att entledigas och Isaac blev ordförande för A-sektionen från och med hösten 2018.
Som en före detta ordförande själv, vet jag vilket arbetsbelastning det är, och att ta den rollen utan
"önskan" eller egentlig tid att förbereda sig tycker jag inte bara är modigt men också beundransvärt. Att
han sedan bestämde sig för att söka en styrelsepost ett år till, något som väldigt få i sektionens moderna
historia gjort, tycker jag talar om ett gränslöst engagemang. Han var dessutom den kassör som på riktigt
såg till att reda ut de bokföringsfel som upptäcktes av revisorerna under 2018, något både tidigare och
framtida styrelser ska skatta sig lyckliga för. Isaac har gett så mycket av sig själv och sin tid till
A-sektionen, och det tycker jag han ska uppmärksammas för!

NOMINERINGAR TILL
HEDERSMEDALJ
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Lovisa Eriksson
Enda sedan Lovisa blev en del av A-sektionen så har hon varit aktiv och deltagande. Hon är den en av de
få, om inte den enda (?!) som har fem år i rad varit engagerad i A-sektionens nollning. Hon har i princip
haft alla roller man kan ha, Nolla, Øverphøs, StorePhadder, Peppare och "vanlig" Phadder.
Genom hennes deltagande har hon spridit erfarenhet och engagemang, varit ett understöd och ett arkiv till
alla som varit ansvariga under nollningarna. Utöver hennes deltagande i Nollningen har hon suttit med i
Styrelsen, varit med utskott, varit sångmästare, varit med i valberedningen och drivit frågor och aktivt
deltagit i flertalet sektionsmöten. Lovisa är en av dem som motbevisat den norm "att på A-sektionen är
man inte aktiv efter tredje året". Vilket är ett viktigt steg till att involvera alla studenter på vår skola.

NOMINERINGAR TILL
HEDERSMEDALJ
2020-03-31

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Tove Hellerström
Tove har gjort extremt mycket för sektionen. Hon har sett till så att A-sektionen samt styrelsen fått en
ordentlig struktur att att luta sig på. Hon har spridit engagemang genom olika förtroendeposter. Varit
engagerad i mängder av olika projekt inom sektionen. Inte minst har hon, till och med när hon inte vara
kvar på skolan, deltagit och hjälpt till under alla sektionsmöte. Gett perspektiv och fakta upplysningar
som inte andra har. Hon har lyft frågor som andra inte ens reflekterat över. Tove har hjälpt till att
A-sektionen fått ett längre perspektiv, att besluten är lämpade både för hur det har varit och kan komma
att bli.
Tove har engagerat sig för sektionen (och Kåren) sedan dag ett. Som mitt Phøs utgjorde hon ett första
intryck av sektionen och engagemang. Jag kunde inte ha fått en bättre start på A, LTH och min Lundatid.
Hon gjorde min nollning helt oförglömlig och satte nivån för min fortsatta vistelse här.
Genom hela Toves tid på LTH har hennes engagemang bara stegrat. Hon har alltid tagit på sig stora poster
utan att förvänta sig något tillbaka, det hon gör gör hon för att hon tycker att det är viktigt. Tove har
engagerat sig i AktU och vann Sångarstriden. Hon var med och återstartade CeremU och såg till att
utskottet växte. Utöver det har Tove alltid gjort det hon ska i skolan och har aldrig låtit sitt engagemang
gå ut över hennes insats som student. Det är något otroligt beundransvärt, att hon gett sitt allt till
sektionen, utan att missa en enda skoldag, eller få en enda komplettering, eller kurs efter sig.
Men det är hennes jobb som ordförande som jag främst vill uppmärksamma! Jag satt i styrelsen med Tove
och fick se hennes engagemang i första hand. Det som genomsyrar Toves tid som ordförande är att
oavsett motgångar så har hon aldrig låtit det synas utåt. Uppe på ateljén är det lätt att man släpper på
garden och låter munnen gå. Jag vet, under tiden för mitt engagemang har det hänt att jag har klagat över
allt jobb och slit; om hur jag inte har tyckt mig fått tillräcklig uppskattning för det jag gör för vår sektion.
Men jag har aldrig hört Tove säga ett negativt ord om A!

Tove har gjort allt från att springa efter förlängningssladdar till Phøset till att ringa tillståndsenheten för
att rädda A-barer, bygga väggar inför Arkipelago och diska dussintals med tallrikar efter terminsmötena.
Allt detta utan att någonsin be om någonting tillbaka. Hon har fyllt de tomrum som lämnats efter vakanta
poster (hon gjorde alla Hustomtens uppgifter, startade igång Sångartstriden innan ett par andra tog över
och innan AktU fick en ny ordförande under mitt andra år, hon har gått på kollegiemöten som egentligen
inte berör henne bara för att A ska ha en representant och synas på Kåren. Hon såg till att A-sektionen
fick en grupp som engagerade sig i Lundakarnevalen.
Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt hur mycket Tove investerat av sin tid, hjärta och själ i A-sektionen.
Tove är på många sätt A-sektionen för mig och jag tycker att det är otroligt viktigt att sådant engagemang
uppmärksammas! Tove är en positiv förebild för mig och alla andra på A och förtjänar en hedersmedalj
för att statuera ett exempel; det är värt att engagera sig i sektionen.

NOMINERING TILL
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Matilda Gustafsson
Matilda har engagerat sig för sektionen (och Kåren) sedan dag ett. Som mitt Phøs utgjorde hon ett första
intryck av sektionen och engagemang. Jag kunde inte ha fått en bättre start på A, LTH och min Lundatid.
Hon gjorde min nollning helt oförglömlig och satte nivån för min fortsatta vistelse här.
Matilda har engagerat sig mycket på sektionen. Hon har också tagit på sig många tunga poster och utfört
dem med bravur. Jag tror också att Matildas engagemang har betytt mycket för ID:arna på A. Hon missar
aldrig ett tillfälle att marknadsföra ett event eller sektionen i helhet och har gjort mycket för att visa att det
inte borde finnas någon klyfta mellan ID:arna och A:arna utan att vi kan ha hur kul som helst ihop. I
hennes klass är hon en av de få som engagerat sig länge och mycket i sektionen, och det faktum att
många fler i årskurserna under henne gjort det talar mycket för hur viktigt det är att se sektionens närvaro
även på IKDC.
Matilda har också många beundransvärda meriter; Phøs, sekreterare, klassrepresentant i SRID,
Karnevalsansvarig på A. Matilda har alltid gjort det där lilla extra för att förbättra sektionen. Matilda kan
ibland utåt tyckas vara ganska obrydd och chill men få tar sektionen på så stort allvar. Hon ser till att
medlemmarna, och deras vilja aldrig glöms bort, och är inte rädd för att ha svåra åsikter eller ifrågasätta
tillvägagångssätt.
Jag tycker att det är viktigt att Matildas engagemang uppmärksammas eftersom att hon själv aldrig söker
uppskattning. Matilda är en sund förebild och förtjänar en hedersmedalj för att detta skulle höja höja
moralen bland oss studenter och för att motverka “vi och dem-mentaliteten” som (tyvärr) fortfarande
finns på utbildningen.

NOMINERING TILL
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Henrietta Munter
Henrietta har med stort engagemang tagit sig an stora poster inom sektionen under hela sin studietid som
bl.a. phøs, styrelseordförande och balgeneral. Utför alla sina uppdrag med finess och är en stark pelare
inom a-sektionen. Helt klart en klockren bärare av vår hedersmedalj!

NOMINERING TILL
HEDERSMEDALJ
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Hannes Gärdenfors
Jag tycker att han gjort mycket för sektionslivet och tycker helt enkelt att han är bäst!

NOMINERING TILL
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Frej Östbrink
2019 tog Frej över posten som sexmästare efter att jobbat i ett utskott som inte mått bra på länge. Så långt
tillbaka jag vet (2015) har utskottet haft ont om medlemmar och saknat riktig struktur. Då (2015) drevs
det av fem personer som alla hade andra förtroendeposter.
Frej gav utskottet en omstart med en ny struktur vilket jag tror räddade sexmästeriet från att helt gå under.
Utskottet är idag en viktig del av sektionens mottagningsarbete och anordnar under resten av året många
roliga event. Jag har svårt att tänka mig hur sexet skulle klara av allt det vi nu tar för givet om inte Frej
hade tagit hand om och förändrat utskottet. Utan honom hade det funnits en stor risk att utskottet hade
försvunnit.
Vår sektion utan ett sexmästeri hade inte varit densamma. Testamentet har tidigare år varit ofullständigt
och bara kort behandlat vad utskottet gör men inte riktigt vad posten innebär. Frej lämnade efter sig ett
helt nytt testamente som mer berör postens uppgift. Han från noll och slutade tillsist på över 20 sidor.
Utöver det såg han även till så att helt nya testamenten påbörjades av övriga gamla mästare. Kunskapen
våra testamenten ger oss aktiva är i många fall helt nödvändiga för att vi ska kunna klara av våra poster.
Han lämnade efter sig ett välmående sexmästeri med goda förutsättningar att fortsatt blomstra. Detta har
han försäkrat genom sin omorganisation. Förutom all energi Frej har lagt ner på sexmästareiet har han vad
jag förstått varit en mycket drivande styrelsemedlem. En sak som kanske inte alltid känns självklar när
man lägger så pass mycket tid på sitt utskott. Frej har även varit engagerad i sexmästarekolegiet vilket har
gett A-sektionen en mycket bättre samhörighet med övriga sektioner på LTH.
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Agnes Svensson
Agnes valdes in som ordförande för AktU hösten 2018 och innan dess var hon en mycket drivande
medlem i utskottet. AktU var efter nollningen 2017 ett splittrat utskott som saknade en tydlig ledare.
Inför Lundakarnevalen var det bland annat Agnes som styrde upp A-sektionens engagemang där
sektionen lyckades få med flera vagn- och tält förslag. Hon var även vagnchef på en av vagnarna och
därmed väldigt drivande i arbetet med att realisera ett av förslagen. Som AktU ordförande strukturerade
hon upp utskottet och anordnade bland annat en fet Halloweenfest hösten 2018. Hon var även en av
sektionens första peppare under nollningen 2018. Vilken stjärna!!

