
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 

 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Näringslivsansvarig   Henrik Melin 
Skattmästare    Johan Östberg 
Utbildningsminister   Sigrid Skarsgård 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
Øverphøs    Jakob Kullmann 
Brandmästare   Olivia Wernberg 
Lantmästare    Bella Ahlfors 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppet kl. 12:10 
 
§ 2 Protokollförare 
 
Mötet beslutar att godkänna Sigrid Skarsgård som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
Mötet beslöt att godkänna Jakob Kullmann och Bella Ahlfors som 
justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 
 
Mötet beslöt att adjungera Maria Lindahl, Erik Nilsson, och Linus Hammarlund. 
 
§ 5 Dagordning 
 
Mötet beslöt att godkänna dagordning i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
 
Johan Östberg har haft möten med flera utskott där de har diskuterat budget 
frågor. Han berättar att placeringen av fonder har lagt ner han ska undersöka 
saken vidare. 
 
Victor Engvall har varit på möte med Flickor på Teknis angående sittning i mars. 
 
Mirass Jalil  har utvärderat samarbetet tillsammans med Branschdagsgruppen 
och haft möte med phöset angående caféts roll under nollningen. 
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Jakob Kullmann har tillsammans med phöset valt internationella phaddrar 
Vanliga phadderansökan har stängt och intervjuer är på gång. Det har varit en del 
långa möten i ÖPK. Phöset åker på teambuilding till helgen. 
 
Henrik Melin och näringslivsgruppen haft första lunchförelänsningen med 
Specialfastigheter - den gick bra. Han har också planerat in en filmkväll med 
Skanska tillsammans med I-sektionen den 20 mars. Dessutom har han bokat in en  
lunchföreläsning i maj med Peab asfalt. 
 
Susanna Sjöstrand har hållit i innebandy/volleyball i tisdags och bowling i 
onsdags. 
 
Maria Lindahl i valberedningen har läst motiveringar till sektionsfotograf. 
 
Sigrid Skarsgård har haft möte med Robin Bernstråhle som är 
likabehandlingsordförande på F-sektionen, haft möte med 
studierådsordförandena, haft ett förberedande möte med alla ettor i studieråden 
inför utvärderingsmötet i Endimensionell analys, haft möte med 
utbildningsansvarig för interna frågor på Teknologkåren angående det fortsatta 
verksamhetsåret och uppdatering av Studierådets reglemente och stadgar. Hon 
har även varit i kontakt med Women for Leaders om något event i vår, och mailat 
JÄLM om bidrag till detta. 
 
Bella Ahlfors har satt datum för matlådesittning och vårterminsmöte på L. L-tek 
har beslutat att inte vara phaddrar under nollningen. Hon ska ha möte med 
lantmäteriprogrammets programledning om nollning och namnbyte på 
programmet. 
 
Olivia Wernberg har haft möte med BIIF och de ska stå i cafét i veckan. 
 
Erik Nilsson har fortsatt att arbeta med hemsidan - den har blivit bra. 
 
Gary Lai har bowlat med infogruppen på AktUs evenemang. Han ska ha 
kollegiemöte i veckan. 
 
Samuel Plönning har deltagit på en rektorslunch med andra sektionsordföranden 
där de pratade näringsliv och kvalitetssäkring av utbildningen. Annars så har han 
haft möte med styrelsen angående budget och varit på styrelseskiphte. 
 
Linus Hammarlund har haft de sista medarbetssamtalen och arbetar just nu med 
nästkommade års verksamhetsplan. 
 
§ 7 Information TLTH 
 
Generellt så är kårens arbete inne i en mellanperiod så det är rätt lugnt. Mycket 
arbete med budget och verksamhetsplanen. Plan på en workshop kommer. 
Dessutom rekryteras det till poster på kåren. 
 
§ 8 Uppföljning hemsidan 
 
Erik har arbetat med hemsidan sedan cirka en månad tillbaka och på mötet 
presenteras den för en första utvärdering och uppföljning.  
Erik informerar om att det inte är mycket kvar att göra förutom utformning av 
startsidan och bokningssystemen för V-bilen och jobbarpass i cafét. 
Bokningssystemen har strulat lite och det är lite kvar att jobba på. Dessutom ska 



kalendern fixas. Hemsidan ska också översättas till engelska, och detta är inte 
påbörjat. 
 
Styrelsen synpunkter var att twitterloggan kanske är onödig då sektionens 
twitterkonto inte är aktivt. Dessutom lyftes att texten borde vara mörkare.  
Erik informerar om att det är detaljer som kommer senare, nu är enbart ramen klar 
och den ska utvärderas Lättillgänglig kontaktinformation och ”Tyck till”-formulär 
borde lyftas på startsidan. Under avsnittet ”Vad vi erbjuder” ska Henriks 
mailadress läggas till för att underlätta för företag att komma i kontakt med 
näringslivsgruppen. 
 
Genom att ha viktig och uppdaterad information på hemsidan ska man locka folk 
dit. Det behövs även något på startsidan som drar. Hemsidan blir huvudsidan för 
nyheter på sektionen och andra kanaler ska länka dit. 
 
Utskottsordföranden ska skicka in beskrivningar på svenska och engelska av sina 
utskott till infogruppen så att hemsidan kan uppdateras. Även bilder ska skickas in. 
Vid beskrivning av utskotten ska ett enhetligt format eftersträvas.  
 
Det färdiga resultatet visas på mötet den 28 mars.. 
 
 

§ 9 Val fyllnadsposter 
 
Ingen har sökt studerandeskyddsombud. Alternativen är att vakantsätta posten 
eller att utlysa den på nytt. 
 
Det var tre sökande till fotografer. I reglementet finns ingen övre gräns på antalet 
sektionsfotografer, och Valberedningen föreslår att alla tre väljs. Om det visar sig 
besvärligt att ha många fotografer bör styrelsen lägga fram ett förslag till ett 
sektionsmöte om ett specifikt antal.  
 
Styrelsen väljer Linnea Celander, Matilda Sandqvist och Elin Reinodt till 
sektionsfotografer.  
 

 

§ 10 Workshop / Kickoff 
 
Förra året anordnades en Phös/Syrelse-workshop under en eftermiddag på KC 
där olika punkter om nollningen diskuterades. Förslag på att göra något mellanting 
mellan föregående års upplägg och något mer avslappnat, ex. ta det seriösa först 
och sen lite middag och snack. Samuel och Jakob planerar till näst-nästa möte. 
 

Förra året hölls en Styrelse/L-tek/BIIF-kickoff som innefattade lek på L-vägen med 
utgång. Bella förslår att det ska fortsätta vara lättsamt och roligt för att styrelserna 
ska lära känna varandra. Olivia instämmer. Sexmästarna planerar.  
 
 

  
§ 11 Övrigt 
 
Alla utskott presenterade sin utvärdering av storskiphtet som var den 11 februari 
2017. Utskottsordförande hade tidigare fått frågor som skulle lyftas inom utskotten. 
 
Sammanfattningsvis var Storskiphtet lyckat och många var nöjda. Majoriteten 
tyckte om lekarna i V-huset innan bussen till Lillsjödal, men en del tyckte att 
lekarna väl på plats var överflödiga. 



 
Samtliga ansåg att bussen som gick 22.30 gick vid en bra tid. Blandade åsikter om 
hemresan dagen efter (11.00) – vissa ansåg att det var lagom medan andra tyckte 
det var för sent. 
 
Det problem som lyftes flest gånger var att det var trångt och svårt med sittplatser 
under middagen. Överlag rådde en stor förståelse över att det var trångt, men det 
är något som kan förbättras till nästa år. 
 
De som valde att inte delta på storskiphtet gjorde det främst av praktiska skäl, så 
som sjukdom eller andra åtaganden. Några ville inte åka på storskiphtet då det 
inte lockade dem på grund av en bild av alkoholkulturen på eventet. 
 
Sexmästeriet som arbetade tyckte det var roligt och ser fram emot nästa år. Det 
gick bra att jobba men de efterfrågade, tillsammans med många andra 
funktionärer, fler sängplatser. 
 
Andra åsikter som kom fram var: långt att åka, känsla av att det dog efter lekarna 
och maten, önskvärt med mat på natten, bra att hela huvudbyggnaden gick till 
lekar, det hade varit bättre om tiderna hölls på hårdare för att göra det mindre 
utdraget, satsa mer på sittningen, bra att bussen till Lillsjödal gick senare än 
tidigare år, och att det är ett kul event som uppskattas mycket för att man får 
komma iväg. 
 
Sammanfattningsvis; bra event men kolla möjligheter att åka till större stuga som 
ligger närmre till nästa omgång.  
 
§ 12 Beslutsummering 
 
Beslutat att Erik kommer om en månad med en förhoppningsvis färdig hemsida. 
 
Matilda Sandqvist, Linnea Celander och Elin Reinodt till sektionsfotografer. 
 
Samuel och Jakob planerar en workshop med phös och styrelse. 
 
Sexmästarna anordnar en BIIF/L-tek/styret-kickoff. 
 
§ 13 Mötesreflektion 
 
Mötesdeltagarna skriver ner tankar kring dagens möte, och även gårdagens 
diskussionsmöte, på lappar som Samuel sammanställer. 
 

§ 14 Nästa Möte 
 
Mötet beslöt att nästa möte hålls den 7 mars 2017 kl 12:10(..) 
 
   
§ 15 MOFMA 
 
Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.05. 
 
 
 
Vid protokollet 

 



 
Sigrid Skarsgård 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 

 
 
Jakob Kullmann 

 
 
 
 
Bella Ahlfors 

 
 


