
Närvarande styrelsemedlemmar:

Ordförande Jacob Johnsson
Vice ordförande Vilma Sand
Skattmästare Jonathan Lindoff
Informationschef Hanna Gardshol
Näringslivsordförande Markus Christensson
Sexmästare Clara Tham
Aktivitetsutskottsordförande Albin Johansson
Cafémästare Isa Ek
Utbildningsminister Elin Andersson
Øverphøs Alexandra Wiking

§ 1 MOFMÖ
Mötets ordförande Jacob Johansson förklarar mötet öppnat 12:10.

§ 2 Protokollförare
Mötet beslutar att godkänna Hanna Gardshol som protokollförare.

§ 3 Justeringspersoner
Mötet beslutar att godkänna Albin Johansson och Clara Tham som justeringspersoner.

§ 4 Adjungeringar
Mötet godkänner att Lukas Aniasson och Gustav Kellgren medverkar vid mötet.

§ 5 Dagordning
Dagordning godkänns i föreliggande skick.



§ 6 Runda bordet

§ 7 Information från TLTH
Speak-updays kommer att hållas på fredag och nästa onsdag
Heltidarpub nästa onsdag. Det är en vanlig pub men det finns möjlighet att prata med
heltidare ifall man är intresserad av en sådan post.
ValFM kommer att hållas i början av april.

§ 8 Miljöplan
Ansvarig för sektionsgrodan har tagit examen så just nu finns ingen som ansvarar för grodan.
Lund sustainable engineers verkar inte dra i det.
Varje utskott ska göra en miljöplan för året. Målen ska vara konkreta och ha en tidsplan så att
de kan följas upp i slutet av året.

§ 9 Merch
Diskussion bakom lykta dörrar.

§ 10 Alkoholkultur
Strategigruppen kan arbeta på riktlinjer för vad som kan publiceras på sociala medier. Det ska
hållas ett gemensamt möte mellan styrelsen och strategigruppen för att komma fram till en
lösning.

§ 11 Snus i caféet
På grund av mycket omständigheter kommer inte snus att säljas i caféet.

§ 12 Kick-off med Phøset
Diskussion bakom lykta dörrar.

§ 13 Storskiphte
Diskussion bakom lykta dörrar.

§ 14 Jacobs Punkt
Policydokument ska skrivas under.
Kommer att finnas blanketter att fylla i om man använder sektionskortet.
Kommer att finnas två sektionskort.
6/4 hålls en utbildning om sexuella trakasserier för styrelsen.



§ 15 Sjunga för Isa

§ 16 Beslutsummering

§ 17 Beslutsuppföljning

§ 18 Nästa Möte
Nästa tisdag den 1/3 i styret.

§ 19 MOFMA
Mötes Ordförande Jacob Johnsson avslutar mötet 12.58.
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