
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 Melanie Deshayes som protokollförare. 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Alice Sörmon och August Liljenberg som justeringspersoner. 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Alexandra Billet medverkar vid mötet. 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 
 



§ 6 Runda bordet 
Melanie - Belsutuppföljningen skall börja användas 
Malin - Accesser klara (!!) 
August - Möte med infogruppen om tidning och Prolog vill sponsra oss! 
Anton - Försöker spana på fleer zoom-aktiviteter  
Emelie - Värmeskåpet fungerar! 
 

§ 7 Information från TLTH 
Nominera till årets lärare, information finns på TLTH:s facebook 
Nominering till val FN finns ute 
 

§ 8 Nollekontrakt 
TLTH tipsar om att använda kårens policy för avstängning - den är tydlig. 
Mötet beslutar om att Edward kan entlediga phaddrar under nollningen.  

§ 9 Branschdagskontrakt 
Mötet beslutar om att godkänna tillägget som är gjort i år, vilket innebär att avtalsbrott sker 
får sektionen 100% av vinsten.  

§ 10 Budget fråga 
Mötet beslutar om att L-teks budget sänks på grund av corona.  

§ 11 Värdegrund för funktionärer/sektion 
Strategigruppen har påbörjar arbeta kring värdegrund för alla funktionärer på sektionen.  

§ 12 Slack-kanal för funktionärer 
Mötet beslutar om att ta fram en gemensam slack-kanal för V-sektionen.

 

§13 Corona evenemang  

Håll hoppet uppe och försök ta fram zoom-evenemang!  

 
 

 



 

§ 13 Beslutsummering 
Mötet beslutar om att Edward kan entlediga phaddrar under nollningen.  
Mötet beslutar om att godkänna tillägget som är gjort i år, vilket innebär att avtalsbrott sker 
får sektionen 100% av vinsten.  
Mötet beslutar om att L-teks budget sänks på grund av corona.  
Mötet beslutar om att ta fram en gemensam slack-kanal för V-sektionen.  

§ 14 Beslutsuppföljning 

 

§ 15 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 23 februari i styret (zoom). 
 

§ 16 MOFMA  

Mötes Ordförande Anna Ström avslutar mötet 13.04. 
 

Vid protokollet 
 
x Melanie Deshayes 

 

 

Justeringspersoner 
 
x Alice Sörmon  

 
 
 
x August Liljenberg 
 
 
 
 



 
 


