
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                        Anna Ström 
Vice ordförande Alice Sörmon 
Skattmästare             Malin Wiik 
Informationschef Melanie Deshayes 
Näringslivsordförande August Liljenberg 
Sexmästare Nils Göransson 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Liljefors 
Cafémästare             Emelie Urzander 
Utbildningsminister Märta Larsson 
Øverphøs Edward Marks 
 

§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Anna Ström förklarar mötet öppnat 12:10. 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Emelie Urzander som protokollförare. 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Melanie Deshayes och Anton Liljefors som justeringspersoner. 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Alexandra Billett och Charlotta Sporre medverkar vid mötet. 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick med ett tillägg med punkt § 10 Nollekontrakt.  
 



§ 6 Runda bordet 

Folk mår bra. Malin har börjat få koll på budgeten. Branschdagen är imorgon så det är lite fix 
med det för August. Melanie fortsätter med veckobreven och det känns bra. Nisse har beställt 
tröjor till sexet. Edward har haft mycket med ÖPK.  

§ 7 Information från TLTH 
Kom ihåg att kolla postfacket på expeditionen. Ge input på Teknologkårens verksamhetsplan 
för 2021/2022! Vakanta poster i projektgruppen för ARKAD 2021 som man kan söka. 
Information på arkad.tlth.se. Det går att söka studentrepresentant i LG GU, Ledningsgruppen 
för Grundutbildning på LTH! Maila ui@tlth.se.  

§ 8 Concretum säger hej 
Donatus Fredrik Friblick säger hej. Concretum fokuserar på teknologer, utbildning och 
alumniverksamhet. Mingelskola, workshops och mentorsprogram brukar anordnas. 
Concretum stöttar teknologerna på V-sektionen på olika sätt beroende på behov. Styrelsen är 
inbjudna till Concretums möten.  

§ 9 Sektionsgrodan  
Vi har erhållit miljömärkningen Sektionsgrodan. Vi måste uppfylla kraven och förbättras för 
att behålla märkningen nästa år. Vi har valt att fokusera på mat och dryck. Dessutom är det 
ett mål att skapa en ny  funktionärspost som är miljösamordnare som ansvarar för 
miljöarbetet. I nuläget är Skattmästaren miljösamordnare.  
 
Styrelsen beslutar att skyltning av märkning ska ske på hemsidan, inlägg på instagram och 
facebook. Miljöhandlingsplanen ska publiceras av Melanie eftersom den i nuläget inte ligger 
uppe. Ett tygmärke ska köpas in och säljas. Diplom ska delas ut digitalt på vårterminsmötet.  

§ 10 Nollekontrakt 
Beslutar om att skjuta upp punkt till nästa möte. 

§ 11 Beslutsummering 
 
Beslut om skyltning av sektionsgrodan. 
Belsut om att lägga upp miljöhandlingsplan. 
Beslut om tygmärken ska köpas in och säljas. 
Beslut om att diplom får delas ut digitalt på vårtterminsmötet.  
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§ 12 Beslutsuppföljning 

 

§ 13 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 16/2-21 i styret. 
 

§ x MOFMA  

Mötets Ordförande Anna Ström avslutar mötet 13.10. 
 

Vid protokollet 
 
x Emelie Urzander 

 

Justeringspersoner 
 
x Melanie Deshayes 

 
 
 
x Anton Liljefors 

 
 
 
 
 


