
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Näringslivsansvarig   Henrik Melin 
Skattmästare    Johan Östberg 
Utbildningsminister   Sigrid Skarsgård 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
Øverphøs    Jakob Kullmann 
Brandmästare   Olivia Wernberg 
Lantmästare    Bella Ahlfors 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppet kl. 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 
Mötet beslutar att godkänna Victor Engvall som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
Mötet beslöt att godkänna Jakob Kullmann och Henrik Melin som 
justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 
 
Mötet beslöt att adjungera projektledaren för ARKAD, Andreas Börjesson. 
 
§ 5 Dagordning 
 
Mötet beslöt att godkänna dagordning i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
 
Henrik Melin har haft mycket med skanskaeventet. Planering av lunchföreläsning 
i maj. Har haft möte med d-case, datas casegrupp. De vill ha event för alla 
sektioner i år i kårhuset. Vill ha dit v-are. Det är även relevant för v-are då det är 
ett bra tillfälle att träna på case och arbetsintervjuer.  
 

MÖTESPROTOKOLL 
 
Styrelsemöte:    Nr 7, 2017 
Datum:     2017-03-07 
Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     O2, V-huset, Lund 



Jakob Kullmann har haft workshophelg med phöset. De har spikat 
nollningsschema och phaddergrupper. Har haft möte med svl och programledning 
som är nöjda med phösets arbete. 
 
Bella Ahlfors mår bra. Har haft möte med balkommitén. Känns bra. Haft möte 
med l-tek på puben. Haft möte med programledningen, känns bra. Vart på möte 
med Ronnie Thomasson om att måla om på l-vägen. Diskuterade de usla 
resultaten på endimmen. Om de styr mer plugg för nollorna så får de 5000 kr att 
måla om för. 
 
Susanna Sjöstrand mår bra. Meditaion med Lorentz var lyckat, kom ca 20 pers. 
Har haft löparkväll med jurister. 
 
Sigrid Skarsgård. Allt är lugnt. Träffat A-sektionens ordförande i 
jämlikhetsutskottet. Haft kollegiemöte med studierådet  
 
Gary Lai har vart på kollegiemöte. Träffat fotograferna. Han håller på med 
muggarna. Svårt att få fram offert/pris.  
 
Andreas Börjesson har vart borta och haft utbyte med andra lärsoäten i Sverige. 
De har haft arbete om hur arkad 17 ska bli. Utskottet är fulltaligt igen.  
 
Olivia Wernberg har det lugnt, inga tentor. Haft diskussionsmöte i söndags. BIIF 
har presenterat sig för klasserna. De har stått i cafét. Preliminärbokat höstfest. 
 
Johan Östberg har haft mycket i skolan. Sammanställt det som togs upp i 
föregående diskussionsmöte. Han har fixat med sektionens fonder. 
 
Victor Engvall mår också bra. Sexet hade pub i torsdags och det gick kanon. Har 
bara hört positiva kommentarer från folk. Ska gå på kollegiemöte ikväll. 
 
Samuel Plönning har haft löpande arbete. Har haft mycket i skolan. 
 
 
§ 7 Information från TLTH 
 
De kommer att hålla i tentafrukostar. Fått in ansökningar till alla poster.  
 
 
§ 8 Vårterminsmöte 
 
Kallelse ska skickas ut 10 dagar innan. Dagordning 5 dagar innan. Motiveringar 
ska komma in till de aktuella posterna och 15/3 går vi ut med att kan söka. 26/3 är 
deadline för inkommande motioner propositioner och motiveringar. 29/3 är det 
styrelsemöte för att diskutera detta. 
Tidigare år har det inte varit många medlemmar på mötet och för att locka folk ska 
några olika saker göras. Gary ska kolla med sina fotografer om de kan filma de 
sittande där de förklarar sina utskott. Det ska även skrivas text om utskotten. 
Styret ska stå i foajé/café och sprida information och dela ut kaffe 22/3, klockan 
10-14. Sexet ska fixa något mer matigt än fika. Föreslaget att matbudgeten ska 
höjas från 900kr till 1500kr. Ska även göras ett facebookevent. 
 
 
 



 
§ 9 Event för funktionärer 
 
Eventuellt kombinera detta med vårterminsmötet. Detta kanske kan ske lite 
spontant. Inte klart ännu vad som ska hända. Det ska tas ett foto på alla i deras 
nya hoodies och skickas till prolog. 
 
Event för sektionen: Preliminärt 28e april. Vi ska diskutera mer kring vad vi ska 
göra. Gå igenom mer på nästa möte. 
 
§ 10 Övrigt 
 
Styret-phös kickoff ska äga rum den 11 maj. 
 
Biif/l-tek/styret kickoff. Det är svårt med datum. Engvall kollar upp fler alternativ då 
de föreslagna inte var optimala. 
 
Phöset har pratat med V:s programledning. De vill ha hjälp med att fylla ut tomma 
luckor under nollningen. Det kan vara tillfällen så styret kan vara med. 
 
 
§ 9 Beslutsummering 
 
Gå ut med info innan vårterminsmöte. Bland annat med film och att styrelsen ska 
parat med medlemmar den 22/3. 
 
Datum har spikats för phös-styrelse kickoff. 
 
Ett preliminärt datum har satts till 28/3 för event till sektionen. 
 
§ 13 Mötesreflektion 
 
Mötesdeltagarna skriver ner tankar kring dagens möte, och även gårdagens 
diskussionsmöte, på lappar som Samuel sammanställer. 
 
§ 14 Nästa Möte 
 
Mötet beslöt att nästa möte hålls den 14 mars 2017 kl 12:10(..) 
 
 
§ 15 MOFMA 
 
Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.05. 
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