
 
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 Kullman 
Brandmästare   Olivia Wernberg 
Lantmästare    Bella Ahlfors 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet öppnat kl. 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 

Mötet beslöt att godkänna Gary Lai som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 

Mötet beslöt att godkänna och som justeringspersoner Henrik Melin, Jakob 
Kullmann. 

 
§ 4 Adjungeringar 
 

Mötet beslöt att adjungera Jakob Dybjer, Eric Håkansson, Maria Lindahl, 
Linus Hammarlund. 

 
§ 5 Dagordning 
 
 Mötet beslöt att godkänna dagordning i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
  

Victor Engvall har tillsammans med Sexmästeriet hållit i 
Branschdagsgasque. Förberedelse inför Storskiphtet är i full gång. I år 
kommer vi att ha två toastmasters under sittningen.  
 
Eric Håkansson har haft möte med framtidsgruppen och varit på 
Branschdagen. 
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Jakob Dybjer V-arité har startat igång på riktigt och hade sitt första 
uppträdande på Branschdagsgasquen. Haft kontakt med företag som vill ha 
dem på sina festevenemang. 

 
Gary Lai – Lagt beställningar för styrelsekläder och haft först 
infokollegietmöte.  
 
Sigrid Skarsgård har haft SREX-utbildning, arbetat med CEQ, haft möte 
med studierådsordförande. 
 
Susanna Sjöstrand har arbetat med planering av storskiftet, haft löparkväll 
och bastu.  
 
Olivia Wernberg har haft sin första vecka med BIIF och börjat ha 
personliga möten. 

  
Bella Ahlfors hade L-TEKskifte i helgen. 25-årsjubileum är spikat till 12 
maj. Börjat med personliga möten. 
 
Linus Hammarlund – har uppdaterat kårens styrdokument på nätet. Har 
haft skiften och arbetar med sektionsutbildning. 

 
Henrik Melin har varit på branschdagen tillsammans med 
näringslivsgruppen. Haft uppslagsmöte med IKK. 

 
Mirass Jalil har snackat med PG angående ljudsystem i caféet, och ska ha 
möte snart angående avfallshantering. Tackfest tillsammans med 
Maskinsektionen och I-sektionens cafémästeri planeras. Gått på A-cert-
utbildning. 

 
Maria Lindahl – tillsammans med valberedningen snackat om posten Vice-
ordförande. Arbetar med utvärdering av Branschdagen. 

 
Johan Östberg har fixat så att sexmästeriet och caféet kan börja banka 
pengar. Ska sätta sig med Emil och kolla över budget. 

 
Samuel Plönning – Hållit på med det dagliga arbetet och varit på 
ordförandekollegiemöte. 
 
Jakob Kullmann, Haft överlämning med Stefan, ÖPK-helg och släppt 
phadderansökan för internationell phadder. Planerat spex till storskiphtet. 

 
§ 7 Information från TLTH 
 

Första fullmäktigemötet var igår 6/2. Drar igång valkampanj till 
heltidarposterna och kårstyrelsen som stänger 2 april. Anmälan till 
sektionsstyrelseutbildningen är öppen. 
 

§ 8 Vice Ordförande 
 

Maria från valberedningen har haft tre goda kandidater (Sigrid Skarsgård, 
Bella Ahlfors och Mirass Jalil) att arbeta med. De har tagit fram förslaget 



Sigris Skarsgård då de tror att Sigrid kan bidra med synpunkter från andra 
perspektiv och bäst kompletterar Samuel i hans arbete.Fördelaktigt att 
Sigrid läser Lantmäteri. Bella har valt att dra tillbaka sin kandidatur.  Genom 
omröstning har styrelsen valt att välja Sigrid skarsgård till Vice-ordförande.. 

  
§ 9 Framtidsgruppen berättar 
 
 Eric har tillsammans med framtidsgruppen diskuterat fram några punkter: 
 
 Funktionärsposter: 

Höstterminsmötet är långdraget och framtidsgruppen tycker att 
diskussionsdelen brister i nuläget och vill jobba mer på det. Man bör kanske 
se över mötets uppbyggnad? Kan vissa poster väljas genom intervju 
istället? 
  
Samarbete mellan styrelse, L-tek och BIIF: 
En lång process, man vill göra en femårsplan med små delmål att jobba på 
under kortare perioder. 
 
Gå ut till medlemmar och fråga om konkreta idéer och vad sektionen 
tycker? Ett förslag är att gå ut till klasser mer, istället för att bara skriva 
digitalt. 
 
Införa en funktionärsutbildning med framtidsgruppen och likabehandling? 
Öka samarbetet med kåren och ta hjälp från dem. 
 
Eric tycker att gruppen är engagerad och gruppen arbetar mest under 
längre kvällsmöten. Eric tror att gruppen kommer lägga mycket tid på detta. 

  
Punkterna som tas upp av framtidsgruppen kommer att diskuteras mer på 
styrelsens diskussionsmöte för att sedan välja en punkt som styrelsen vill 
att framtidsgruppen ska bygga vidare på. 

  
§ 10 Prisförslag Ramboll 
 

Henrik Melin har tagit diskussionen angående prisförslag till Ramböll till IKK 
och förslaget är att låta Ramböll betala för tröjorna som kommer att kosta 
cirka 190 kr/tröja.  

 
Genom diskussion håller styrelsen med och Henrik skickar förslag till 
Ramböll om att de ska betala för tröjorna.  

 
§ 11 Uthyrningar 
 

Styrelsen har diskuterat fram att uthyrning av dyrare föremål till andra 
sektioner ska det finnas regler för. Dessa ”dyrare” föremål som t.ex 
högtalarsystem kommer att listas. Samuel tillsammans med Johan kommer 
att ta fram denna lista. För mindre föremål har de olika utskotten ansvaret. 
Ingen uthyrning till privatpersoner kommer ske. 

  
§ 12 Övrigt 
 



V-Arité vill att styrelsen ser över reglementet då utskottet är nytt för i år. 
Problemet i dagsläget berör inköp och mindre utgifter då de inte har en 
budget. Styrelsen har beslutat att låta Jakob Dybjer tillsammans med V-
arité ta fram ett budgetförslag till nästa vårterminsmöte eller 
höstterminsmöte. Tills vidare tar Spexmästaren kontakt med Johan vid 
mindre utgifter. 

 
§ 13 Nästa Möte 
 

Mötet beslöt att nästa möte hålls den 14 februari 2017 kl 12:10(..) 
 
§ 14 Beslutsummering 
 
 Mötet har beslutat att välja Sigrid Skarsgård till vice-ordförande.  

Henrik ska skicka iväg ett förslag till Ramböll om att de ska betala för våra 
funktionärshoodies. 
Punkter som framtidsgruppen kommer att diskuteras på nästa 
diskussionsmöte. 
Samuel tillsammans med Johan tar fram en lista på värdefulla saker som vi 
vill vara extra försiktiga vid uthyrning till andra sektioner. 

 V-Arité tar fram ett budgetförslag till kommande stormöte. 
   
§ 15 MOFMA 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vid protokollet 
 
 
Gary Lai 
 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Henrik Melin 
 
 
 
 
Jakob Kullmann 
 
 
 


