
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 Märta Larsson och Anton Liljefors som justeringspersoner.

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

§ 5 Dagordning
Dagordning godkänns i föreliggande skick med tillägg av punkt  § 8 Miljöpost och § 9
Phaddergruppshäng.



§ 6 Runda bordet
Det är bra med de flesta men några är lite stressade. Melanie har gjort klart våra bilder för
instagramen. Malin och Anna har påbörjat inventering av sektionen. Anton och Melanie har
träffat sina kollegien.

§ 7 Information från TLTH
Fakturering av Ericsson har inte fungerat. Viktigt att kolla upp om vi har obetalda fakturor.
Detta ska vara gjort senast 10:00 på fredag. Pedagogiska priset går nu att nominera till. Nu
går det också att nominera folk till vissa heltidarposter, kårstyrelseposter som ska väljas in
senare i vår.

§ 8 Miljöpost
Styrelsen beslutar om att skriva en proposition för att skapa en ny funktionärspost som
miljösamordnare inför VT-mötet.

§ 9 Phaddergruppshäng
Phaddergrupper ska följa, som alla andra, folkhälsomyndighetens rekommendationer när det
kommer till att träffas i grupp.

§ 10 Information om sektioner till Brunnshög
Vissa sektioner ska flytta ut till Brunnshög i framtiden. Studenter har upplevt att
utformningen av de nya skolbyggnaderna inte tillgodoser de behov som finns för att främja
en god studiemiljö. Styrelsen är överens om att det är bra om någon från styrelsen
representerar V-sektionen vid möten om detta för att stödja de sektioner som påverkas.

§ 11 Alumnenkät
Alumniansvarig vill gärna ha en medarbetare. Eftersom vi har flera vakanta poster försöker vi
marknadsföra dessa. Alumnenkät bör skickas ut.

§ 12 Beslutsummering
Styrelsen beslutar om att skriva en proposition för att skapa ny funktionärspost som
Miljösamordnare.



§ 13 Beslutsuppföljning

§ 12 Nästa Möte
Nästa tisdag den 9/3-21 i styret.

§ 13 MOFMA
Mötes Ordförande Anna Ström avslutar mötet 12.45.
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