
 

MÖTESPROTOKOLL 
Höstterminsmöte 2021 
Datum: 2021-11-15 
Tid: 17:30(..) 
Plats: V:A, V-huset 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

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

Talman Anton Renmark förklarade mötet öppnat kl: 17:30. 
 
§ 2 Val av mötesfunktionärer 
 
  Mötet beslutade 
 
att Godkänna Anton Renmark som talman, Melanie Deshayes som protokollförare, Alice 

Sörmon och Edward Marks som justeringspersoner samt Jesper Snoeck och Ebba 
Silfver till rösträknare, med hjälp av resterande Valberedning.  

 
§ 3 Adjungeringar 
 
 Mötet beslutade 
 
att Charlotta Sporre och Axel Bergenfeldt från TLTH medverkar på mötet.  
 
 
§ 4 Mötets utlysande 
 

a) Utlysning gått till på rätt sätt 
 
Mötet beslutade 
 

att Höstterminsmötet 2021 har utlysts på ett korrekt sätt 
 
  



 

b) Föredragningslista 
   

Mötet beslutade  
 

att godkänna föredragningslistan med ovan ändringar. 
 
 
§ 5 Meddelanden 
  

a) Rapport från styrelsen 
 
Styrelsemedlemmarna berättade var och en om vad de tillsammans med sina 
utskott har gjort under verksamhetsåret 2021. 
 

b) Meddelande från TLTH 
Charlotta Sporre och Alex Bergenfeldt från TLTH informerar vad det innebär att 
vara funktionär på kåren och uppmanar V-sektionister att söka funktionärer.  

 
c) Rapport från Strategigruppen 

Sandra Nimmermark berättar var strategigruppen gjort under året.   
 
d) Övriga meddelanden 

Ordförande Anna Ström informerar krig tillståndsärendet samt att det nya 
riksprogrammet förmodligen kommer att ligga under W-sektionen och inte V-
sektionen, detta beslut tas nästa vecka.   

 
§ 6 Beslutsuppföljning 
 

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

  
Ändringsförslag 1  – Stadgar  

 Revidering av avsnitt i stadgar. 
 
 Mötet beslutade 
 
att godkänna ändringsförslag 1. 
 
 

Ändringsförslag 2  – Stadgar och införande av en värdegrund  
Medlemmar under V-sektionen skall följa denna.  

 
 Mötet beslutade 
 
att godkänna ändringsförslag 2. 
 
  



 

§ 7 Propositioner 
 
 Se bilaga 3. 
 
 Ändringsförslag 1  – Reglemente 

Utöka posten peppare från 2-4 till 2-5 för att kunna avlasta phøset när kåren har 
funktionärsbrist.  

 
 Mötet beslutade 
 
att godkänna ändringsförslag 1. 
 

Ändringsförslag 2  – Reglemente 
Förtydligande av hur BIIF är kopplad till V-sektionen. 
 
Mötet beslutade  

 
att godkänna ändringsförslag 2. 
 

Ändringsförslag 3  – Reglemente 
Flytta invalet av likabehandlingsombud till Brand, men att denna ändå går som 
medlem under V-sektionen. 
 
Mötet beslutade  

 
att godkänna ändringsförslag 3 med ändringar i propositionen enligt yrkande från Alice 

Sörmon. 
 
§ 8 Motioner 
 
 Se bilaga 4. 
 

Ändringsförslag 1  – Reglemente 
Upprustning av reglamente och ansvarsområden för Hustomteriet.  
 
Styrelsen yrkar på bifall av motionen med ändring att ett testamente skall skrivas av 
hustomten.  
 
Mötet beslutade  

 
att godkänna ändringsförslag 1 med ändringar om att städning av mikrovågsugnarna sker 

en gång per läsperiod samt styrelsens tillägg. 
 
 
 Ändringsförslag 2 – Reglemente, stadgar och införandet av policy 

Tydliggjort vad organisationerna V-sektionen och branschdagen har för rättigheter och 
skyldigheter gentemot varandra.  

 



 

Styrelsen yrkar på bifall av motionen med ändringen att procentsatsen fortsatt är 
reglerbar mellan 5-15% samt förtydligande och tillrättelser av stavfel.  

 
 Mötet beslutade 
 
att godkänna ändringsförslag 2 med styrelsens ändringar och tillägg samt yrkande från 

strategigruppen att ändra i stadgar, reglemente och policy. För specificerade 
ändringar se reviderade dokument på hemsidan.  

 
 Ändringsförslag 3 – Reglemente  

En examensgeneral väljs in för att tillsammans med en kommitté anordna ett 
examensfirande. 
 
Styrelsen yrkar på avslag eftersom posten blir otydligt definierad och att behovet ej 
finns.  

 
 Mötet beslutade 
 
att ej godkänna ändringsförslag 3. 
 
§ 9 Budgetförslag för verksamhetsår 2022 
 
 Se bilaga 5. 
 
 Mötet beslutade  
 
att godkänna budgetförslaget för verksamhetsår 2022. 
 
§ 10 F.I.K.A  
 
§ 11 Spex V-arité 
  



 

§ 12 Val av funktionärer 
 

Genomgång av funktionärer som skall väljas på intervju vs HT-mötet, se bilaga 6. 
 
Genomgång av vilken ordning poster väljs in, se bilaga 7. 
 
Mötet beslutar 
 

att tomtenissarna och tandemgeneraler inte kommer att väljas in på dagens möte samt 
att de poster som har spann kommer kunna väljas in som maxantal.   

 
Mötet beslutar 
 

att styrelsen får mandat att välja in vakanta poster på ett lämpligt sätt, förutom vakanta 
styrelseposter och kassörposter som måste väljas på ett stormöte.  

 
 
 Styrelsen: 
 
 Mötet beslutade att vakantsätta posten Ordförande. 
  

Mötet beslutade att vakantsätta posten Vice Ordförande. 
 
 Mötet beslutade att välja till Jonathan Lindoff Skattmästare. 
  

Mötet beslutade att välja till Hanna Gardshol Informationschef. 
 
 Mötet beslutade att välja till Albin Johansson Aktivitetsutskottsordförande.  
 
 Mötet beslutade att vakantsätta posten Cafémästare. 
 
 Mötet beslutade att vakantsätta posten Näringslivsansvarig. 
 
 Mötet beslutade att välja Clara Tham till Sexmästare. 
 

Mötet beslutade att vakantsätta posten Utbildningsminister  
 
 Mötet beslutade att välja Alexandra Wiking till Øverphøs. 
 
 Phøset: 
 

Mötet beslutade att välja Samuel Vanberg, Sara Bengtsson, Alice Carlsson, Thelma 
Widström, Joel Lettervall, Oskar Sundmark till Phøs. 
 

 
 Mötet tog ett uppehåll kl 00.12 
 
 Mötet återupptogs kl 17:27 dagen därpå. 
 



 

 Aktivitetsutskottet: 
  

Mötet beslutade att välja Elin Hammarfors till Sportchef  
 
Mötet beslutar 

 
att välja in de AktUverade i klump. 

 
Mötet beslutade att välja Alice Björkman, Frida Svensson, Mattias Thuresson, Vilma 
Sand, Victor Teinert och Julia Backman till AktUverande. 
 
Mötet beslutade  

att  inte välja Tandemgeneraler i år på grund Lundakarnevalen.  
  

Cafémästeriet: 
 
 Mötet beslutade att vakantsätta Cafékassör posten. 
 

Näringslivsgruppen: 
 
Mötet beslutade att välja Edward Marks i till Näringslivsansvarig VoV. 
 
Mötet beslutade att vakantsätta posten Näringslivsansvarig L. 

  
V-arité: 
 

 Mötet beslutade att välja Johan Bjrökgren till Spexmästare. 
  
 Mötet beslutade 
 
att välja in Sångcanteurerna i klump. 
 

Mötet beslutade att välja Elin Amrén och Anton Månssonn till Sångcanteurer. 
 

 Mötet beslutade 
 
att välja in spexarna i klump. 
 

Mötet beslutade att välja Anton Liljefors, Anna Ström, Eskil Gerdtsson, Lukas Öreberg, 
Albin Cronberg och Ylva Thorén till spexare. 
 
Mötet beslutade att vakantsätta posten Sångarstridansvarig.  

 
Strategigruppen: 
 
Mötet beslutade att välja vakantsätta posten Strategigeneral. 
 
Granskare: 

 



 

 Mötet beslutade att vakantsätta Revisor. Samtliga poster utlyses av  
styrelsen i efterhand.  
 
Mötesfunktionärer:  
 
Mötet beslutar att välja Natasha Majbrink till Talman.  

 
VoV-event: 
 
Mötet beslutade att välja Linus Samberg till VoVmästare. 
 

 Mötet beslutade 
 
att välja in Vov-are i klump. 
 

Mötet beslutade att välja Jakob Tengvall, Maja Hellborg, Evelina Lundgren, Astrid 
Stengard-Olsson samt vakantsätta en av posterna till VoV-are.  
 
L-tek: 
 
Mötet beslutade att välja Jesper Snoeck till Lantmästare.  
 
Mötet beslutar  
 

att  Kalle Carlberg och Oliver Thuresson medverkar på mötet som adjungerade.  
 
 Mötet beslutade 
 
att välja in Lantisar i klump. 

 
Mötet beslutade att välja Moa Fridh, Elin Svahn, Linnea Karlsson och två vakanta till 
Lantisar.  
 
Hustomteriet: 
 

 Mötet beslutade att välja Nils Göransson till Hustomte. 
 

Sexmästeriet: 
 
Mötet beslutade att välja Love Henningsen till Vice Sexmästare. 
  
Mötet beslutade att välja Timoty Bohm till Sexkassör. 
 
Mötet beslutade att välja Sofia Lindblad till Pubmästare. 
 
Mötet beslutade att välja Sebastian Eriksson till Köksmästare. 

 
Mötet beslutade att välja Mathilda Andersson till Vice Köksmästare. 
 



 

Mötet beslutade att välja Elias Perätalo till Musikmästare. 
 
Mötet beslutade att välja Olivia Andersson till Hofvmästare. 
 

Mötet tog ett uppehåll kl 23.19 
 
Mötet återupptogs kl 17:33 dagen därpå. 

 
 
Mötet beslutade att välja Tom Wåréus och Alexandra Månsson till Baak-fyllare. 

 
Mötet beslutade att välja Fredrik Grönlund, Ellinor Johansson, Bianca Ebbersten, Lisa 
Nebrelius, Lina Niland, Ylva Thorné, Eleonora Linde, Thomas Cummings, Hannes Ricci, 
Julia Ström Ho och Oskar Rickard till Sexjobbare. 

  
§ 13 Övrigt  
 
 Anton informerar angående funktionärsutbildning samt extra insatt möte. 
 Uppmanar även resterande att söka poster via intervju och på det extra insatta mötet. 
 
§ 14 TFMA 
 
 Talman förklarade mötet avslutat kl 20.51. 


