
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 Emil Renström, Olivia Abrahamsson, Alexandra Billett och Charlotta
Sporre medverkar vid mötet.

§ 5 Dagordning
Dagordning godkänns i föreliggande skick.



§ 6 Runda bordet
Märta: Pratat med studentprästerna kring kommande lunch-föreläsning

§ 7 Information från TLTH
Nominera till valFM inom kåren.

§ 8 Inför möte med husstyrelsen
De punkter som tas upp på husstyrelsemötet är följande:

Projektor som skall sättas upp i V-café, detta är beviljat
Sektions-träd som skall sättas upp, detta är också beviljat
Kortläsare som skall sättas upp vid TT
Fler sittplatser har givits avslag på eftersom ventilationen ej är dimensionerad för detta.
Komma fram till en motivering av bibehållandet av cykelförrådet

Mötet beslutar om att bibehållandet av cykelförrådet och en motivering för detta skrivs av
Anna och skickas till Märta eller Emil.

§ 9 Pedagogiska priset
Mötet beslutar om att de justeringar som gjorts är godkända.

§ 10 Publiceringsschema för Facebook
Ett publiceringsschema finns i styrelse-mappen för inlägg på facebook.

§ 11 Gasque
ÖPK håller på att besluta om ett roteringschema för användning av gasque under nollningen.
Tidigare har det lottats. Detta medför större kostnader

§ 12 Beslutsummering
Mötet beslutar om att bibehållandet av cykelförrådet och en motivering för detta skrivs av
Anna och skickas till Märta eller Emil.
Mötet beslutar om att de justeringar som gjorts för pedagogiska priset är godkända.

§ 13 Beslutsuppföljning



§ 14 Nästa Möte
Nästa tisdag den 23 Mars via zoom.

§ 15 MOFMA
Mötesordförande Anna Ström avslutar mötet 12.58.
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