
 
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 öppnat 12.10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 
 Mötet beslutar att godkänna Gary Lai som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
 Mötet beslutade att godkänna Susanna Sjöstrand och Bella Ahlfors som  
 justeringspersoner.  
 
§ 4 Adjungeringar 
  
 Mötet beslutade att adjungera kårordförande Linus Hammarlund. 
 
§ 5 Dagordning 
 
 Mötet beslutar att godkänna dagordningen i föreliggande skick.  
 
§ 6 Runda bordet 
 
 Gary Lai har haft löpande arbete med veckobrev och dylik. 
 

Sigrid Skarsgård har haft kollegiemöte och möte med programledningen 
på V och L. De vill inte ha fler studiekvällar och vill inte finansiera dessa. 

 
  

 

MÖTESPROTOKOLL 
 
Styrelsemöte:    Nr 14, 2017 
Datum:     2017-05-23 
Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset, Lund 
 



 
 
Jakob Kullmann har skrivit ihop nollningsdokument och beställt märken 

 
Bella Ahlfors haft möte med schemaläggare och arbetat med renoveringen 
på L-vägen. 

 
Olivia Wernberg har varit i Luleå och haft möte samt brandpub. 
 
Johan Östberg har skickat ut påminnelse och inhandlat ny datorskärm och 
tangentbord. Löpande arbete. 

 
Susanna Sjöstrand har haft möte med AktU angående nollning och hållit i 
innebandy/volleybollkväll i Victoriastadium.  
 
Mirass Jalil har haft tackfest förra fredagen för alla jobbare. Rensat inför 
sommaravslutningen. 
 
Henrik Melin haft möte med skanska om nollning och näringslivs 
 
Samuel Plönning knyter ihop det sista innan avslutning. Haft möte med 
LTHs kommunikationsavdelning 

 
  
§ 7 Information från TLTH 
 

Linus Hammarlund har haft löpande arbete. TLTH kommer att bjuda på 
frukost under tentaperioden runt om på campus. 

 
§ 8 Ändring tröjor Sexmästeriet 
 

Samuel har haft möte med programledningen kring v-sektionens rykte och 
incidenten i höstas gällande sexmästeriets tröjor. De är nöjda med phøsets 
arbete med ryktet, men vill att sexmästeriet ska byta namn på sexslav ska 
till sexjobbare och att vi betalar för det. Nya tröjor kommer att kosta cirka 
8000 kr och vi i styrelsen vill att programledningen ska betala för det. 
Samuel kommer att maila programledaren och vi bestämmer hur det ska 
finansieras utefter det. 

 
§ 9 Förslag näringsliv L-tek 
 

Henrik har haft möte med Erik Wogén som är näringslivsansvarig i L och 
kom fram till att det lättaste är att slå ihop L-TEKS näringslivsgrupp 
tillsammans med V-programmets. En ny grupp kommer att skapas där man 
har 3 lantmäterikontakter som främst sköter kontakten med 
Lantmäteriföretag och 4 väg- och vattenkontakter som främst sköter 
kontakten med väg- och vattenföretag. Samtliga 7 ansvarar även för att 
kontakta gemensamma företag och företag med brandinriktning. 

 
§ 10 Övrigt  
 
 Styrelsen ska ta en gruppbild under lunchen på torsdag 25 maj. 
 Styrelsen grillar under stadsrundvandringen under nollningen.  



Rullande schema för mötesprotokoll fungerade bra och vi kommer att 
fortsätta med detta i höst. 
Styrelsen bestämde att kräftskivan i höst kommer att vara för alla 
medlemmar på V-sektionen. 
 

§ 11 Beslutsummering 
 

Samuel tar vidare kontakt med programledningen för att se vilka som 
betalar för de nya tröjorna osv.  
 

 Förslaget kring näringslivsgruppens utformning tyckte vi i styrelsen var bra. 
 
 Styrelsen ska ta gruppbild torsdag 25 maj kl 12:50. 
  

Som tidigare år ansvarar styrelsen för grillning på stadsrundvandringen 
under vecka 0. 

 
 Styrelsen kommer att vara tillbaka i Lund 16 augusti. 
 

Rullande schema för protokollförare har fungerat bra och kommer att 
fortsättas även på hösten. 
 
Kräftskivan som styrelsen anordnar den 18 augusti kommer att vara för alla 
v-sektionens medlemmar.  

 
§ 12 Beslutsuppföljning 
 
§ 13 Utvärdering möte 
  
§ 14 Nästa Möte 
  
 Mötet beslöt att nästa möte hålls den 16 maj 2017 kl. 12.10(..). 
   
§ 15 MOFMA 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.05. 
 
 
  



 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Gary Lai 
 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Susanna sjöstrand 
 
 
 
 
Bella Ahlfors 
 
 
 


