
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Näringslivsansvarig   Henrik Melin 
Skattmästare    Johan Östberg 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
Øverphøs    Jakob Kullmann 
Lantmästare    Bella Ahlfors 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
 Näringslivsansvarig Henrik Melin förklarar mötet öppnat 12.10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 
 Mötet beslutar att godkänna Gary Lai som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
 Mötet beslutar att godkänna Mirass Jalil och Bella Ahlfors som  
 justeringspersoner.  
 
§ 4 Adjungeringar 
 
 Mötet beslutar att adjungera kårordförande Linus Hammarlund. 
 
§ 5 Dagordning 
 
 Mötet beslutar att godkänna dagordningen i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
 

Jakob Kullmann – Phøset finslipar det sista under nollning, har nyligen valt 
phusknollor samt planerar nollefredag med ØPK. 
Susanna Sjöstrand – Hållit i förfest innan caféfesten förra veckan och 
arbetat med tandem som blev lyckat. 
Victor Engvall – Planerat inför kickoff styrelserna med BIIF och LTEK, och 
även haft hand om en bokning av V-café. 
Linus Hammarlund – Löpande arbete på kåren och arbetar utifrån sin to-
do-list 
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Johan Östberg – Arbtetat med löpande bokföring som nu är i fas. Även 
arbetat med fakturor från V-bilen tillsammans med V-bilsansvarig. 
Bella Ahlfors – Haft jubileumsbal för Lantmäteriprogrammet som blev 
lyckat. Arbetar nu med renoveringen på L-vägen.  
Mirass Jalil – Haft cafétackfest tillsammans med M och I. Planerar inför en 
utförsäljning på fredag eftersom caféet stänger för terminen. På fredag är 
det även andra cafétackfesten på Helsingkronas. 

 Gary Lai – Löpande arbete vad gäller veckobrev osv. 
Henrik Melin – Håller på med Stockholmsresan där intresse hos företag 
undersöks. 

 
§ 7 Information från TLTH 
 

Kåren har valt in nya kårmedlemmar och söker nu funktionärer till 
nollningen. Arbetet tillsammans med LUs studentkår angående Lunds 
universitets 350 år är i gång. Förberedelser inför överlämning är också i 
gång.  

 
§ 8 Val av fyllnadsposter 
 

Valberedare och prylmästare utlyses förra veckan. Efter diskussion har 
mötet beslutade att välja Niklas Wetterberg till Valberedare och Susanna 
Sjöstrand till Prylmästare. 

 
 
§ 9 Lån av L-TEK 
 

L-TEK har pga bristande kommunikation med Grand Hotell inte vetat om 
momsen som tillkommer när bokningen inför balen gjordes och har inte 
möjlighet att betala den extra kostnaden som nu tillkommer. L-TEK önskar 
därför stöd från sektionen att låna 40 000 kr till detta och även till första 
veckan på nollningen 2017. 20 0000 kr kommer att betalas tillbaka direkt 
när företagen från tidigare lunchföreläsningar betalas av företagen.  
 
Mötet har beslutat att låna 40 000 kr till L-TEK förutsatt att ett avtal om 
huruvida återbetalningen ska ske görs. 

 
§ 10 BIIF och deras roll 
 

En diskussion om huruvida BIIF ställer sig till förändringen att L-TEK 
kommer in under sektionen diskuteras och mötet är enade om att detta 
innebär ett vägval för BIIF och brandprogrammet. Vad resultatet blir och hur 
vi går till väga i frågan kommer att redas ut efter mötet med BIIF nästa 
vecka. 

 
§ 11  Övrigt 
 

Gustaf kollade upp försäkring för den nya bilen och rekommenderar 
helförsäkring för den nya bilen som kommer att kosta 5200 kr per år. 

 
Styrelsen beslutar att ta rekommendation och Gustaf kollar vidare på 
sektionsklistermärke och parkeringstillstånd för den nya bilen.  

 



Nedskräpningen har enligt PG blivit bättre men problematiken för 
nedskräpning inne i grupprum återstår. Husstyrelsen har bestämt att låsa 
grupprum i en vecka om de upptäcker att personer äter/dricker i 
grupprummen 

 
 
§ 12  Beslutsummering 
 
 Niklas Wetterberg blev vald till Valberedare 
 Susanna Sjöstrand blev vald till Prylmästare 
 Lån till L-TEK beviljad på 40 000 kr 
 Helförsäkring införskaffas till den nya bilen på 5200 kr per år. 
 
 
§ 13 Utvärdering möte 
 
 Ingen utvärdering av möte gjordes. 
 
§ 13 Nästa möte 
 
 Mötet beslutade att nästa möte hålls 23 maj 2017 kl. 12:10 i V-styret.  
 
§ 15 MOFMA 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl.13:40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 



Gary Lai 
 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Mirass Jalil 
 
 
 
 
 
Bella Ahlfors 
 
 
 


