
 

MÖTESPROTOKOLL 
Extrainsatt Höstterminsmöte 2021 
Datum: 2021-12-02 
Tid: 17:30(..) 
Plats: V:A, V-huset 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Ordförande    Anna Ström 
Vice Ordförande   Alice Sörmon 
Informationschef   Melanie Deshayes 
Näringslivsansvarig  August Liljenberg 
Utbildningsminister  Märta Larsson 
Aktivitetsordförande  Anton Liljefors 
Sexmästare    Nils Göransson 
Øverphøs    Edward Marks  
 
 
§ 1 TFMÖ 
   

Talman Anton Renmark förklarade mötet öppnat kl: 17:25. 
 
§ 2 Val av mötesfunktionärer 
 
  Mötet beslutade 
 
att Godkänna Anton Renmark som talman, Melanie Deshayes som protokollförare, Alice 

Sörmon och Emelie Urzander som justeringspersoner samt Alice Carlsson och Maja 
Hellborg till rösträknare, med hjälp av resterande Valberedning.  

 
§ 3 Adjungeringar 
 
 Inga adjungeringar befann sig på mötet.  
 
 
§ 4 Mötets utlysande 
 

a) Utlysning gått till på rätt sätt 
 
Mötet beslutade 
 

att Det extrainsatta Höstterminsmötet 2021 har utlysts på ett korrekt sätt 
 
  



 

b) Föredragningslista 
   

Mötet beslutade  
 

att godkänna föredragningslistan i föregående skick. 
 
 
§ 5 Meddelanden 
  

a) Rapport från styrelsen 
 
Inget nytt finns att rapporter sedan det föregående stormötet. 
 

b) Övriga meddelanden 
Inga övriga meddelanden.  

 
§ 6 Beslutsuppföljning 
 

Se bilaga 2.  
Talman informerar om tidigare beslut som behöver godkännas ännu en gång.  

  
Ändringsförslag 1  – Stadgar  
Ändring och förtydligande av stadgar, reglemente samt införande av en policy för 
kontraktsskrivning mellan branschdagen och v-sektionen. 

 
 Mötet beslutade 
 
att godkänna ändringsförslag 1. 
 
§ 7 Motioner 
 
 Se bilaga 3. 
 
 Ändringsförslag 1 – Reglemente  

En examensgeneral väljs in för att tillsammans med en kommitté anordna ett 
examensfirande. 

 
 Mötet beslutade 
 
att avslå det inskickade ändringsförslaget och tillåta en sen handling. 
 
 Sen handling 1 – Reglemente  
 Bilaga # 

Reviderad motion, en examensgeneral väljs in för att tillsammans med en kommitté 
anordna ett examensfirande. 

 
Styrelsen yrkar på avslag av motionen trots bearbetning. Se motionsvar i 
föredragslistan för mer ingående svar. 
 



 

Anna Ström yrkar på att ett förtydligande av ansvarsfördelning vid vakantsättning. 
 
Mötet beslutade 

 
att ett förtydlignde av ansvarsfördelning vid vakantsättning skall göras.  
 

Alice Sörmon yrkar för att examenskommittén skall ha så bred programspridning som 
möjlig. 

  
Mötet beslutade 

 
att godkänna ändringen.  
 

Anton Liljefors yrkar för ändring i motionen till att eventen inte skall specificeras men 
att exempel av event förekommer i motionen. 
 
Mötet beslutade 
 

att godkänna yrkandet.  
 
Emelie Urzander yrkar på att stryka valproceduren ur motionen och lägga till detta i 
policyn samt att posten skall väljas in på vårterminsmötet.  
 
Mötet beslutade 
 

att godkänna yrkandet. 
 

Mötet beslutade 
 

att godkänna den framvaskade motionen. 
 
 Alice Sörmon yrkar på att examengernerlaen kan tillsättas i år (2021) med undantag 
 

Mötet beslutade 
 

att godkänna yrkandet. 
 
 
Paus 18.30 
Mötet återupptogs 19.00 
 
§ 8 Val av funktionärer 
 

Genomgång av funktionärer som skall väljas på intervju vs HT-mötet, se bilaga 4. 
 
Genomgång av vilken ordning poster väljs in, se bilaga 5. 
 
Mötet beslutar 
 



 

att godkänna valprocessen samt ordningen som den väljs in. 
 
 
 Styrelsen: 
 
 Mötet beslutade att välja in Jacob Johnsson som Ordförande. 
  

Mötet beslutade att välja Vilma Sand som Vice Ordförande. 
   
 Mötet beslutade att välja Isa Ek som posten Cafémästare. 
 
 Mötet beslutade att vakantsätta Näringslivsansvarig. 
 

Mötet beslutade att vakantsätta posten Utbildningsminister  
  

Cafémästeriet: 
 
 Mötet beslutade att välja Erik Jepson som Cafékassör posten. 
 

Näringslivsgruppen: 
 

Mötet beslutade att vakantsätta posten Näringslivsansvarig L. 
  

V-arité: 
 

Mötet beslutade att vakantsätta posten Sångarstridansvarig.  
 

Strategigruppen: 
 
Mötet beslutade att välja Gustav Eriksson som posten Strategigeneral. 
 
Granskare: 

 
 Mötet beslutade att vakantsätta Revisor. Samtliga poster utlyses av  

styrelsen i efterhand.  
 

VoV-event: 
 

Mötet beslutade att välja Oscar Öberg till VoV-are.  
 
L-tek: 

 
att välja in Lantisar i klump. 

 
Mötet beslutade att välja Moa Magnusson och Matilda Andrell till Lantisar.  

  
§ 13 Övrigt  
 
 Anton informerar angående funktionärsutbildning 9 dec samt extra insatt möte. 



 

 
§ 14 TFMA 
 
 Talman förklarade mötet avslutat kl 20.15. 


