
 

 

 
MÖTESPROTOKOLL    
 
Vårterminsmöte 2020 
Datum: 2020-03-31 
Tid: 17:15(..) 
Plats: V:C, V-huset, Lund 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande   Ellen Thunstedt 
Vice ordförande  Sandra Nimmermark 
Skattmästare   Adam Larsson 
Informationschef  Sofia Johannesson 
Näringslivsordförande  Daniel Carlson Bjernald 
Sexmästare   Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark 
Cafémästare   Cassandra Doggett 
Utbildningsminister  Alfred Jonelid 
Øverphøs   Natasha Majbrink 
 
  
  
§1 TFMÖ 
 

Talman Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppnat kl. 17:25 
 
§ 2 Val av mötesfunktionärer 
 

Mötet beslutar  
 
att godkänna Susanna Sjöstrand som talman, Sofia Johannesson som      

protokollförare, Anton Renmark och Alfred Jonelid som justeringspersoner 
samt Hobbe Rydgård och Tilda Herbertsson från Valberedningen som 
rösträknare.  

 
§ 3 Adjungeringar 
 

Mötet beslutar  
 
att godkänna Erik Af Klinteberg som adjungerad. 
 
§ 4 Mötets utlysande 
  

a) Utlysning gått till på rätt sätt 
 



 

 

Mötet beslutar 
 
att Vårterminsmötet 2020 har utlysts på ett korrekt sätt 
 
 b) Föredragningslista 
 

Ändringar: §9 F.I.K.A från sexet tas bort. 
 

Mötet beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med de förändringar som presenterades på 

mötet. 
 
§ 5 Genomgång av mötesprocedur 
 
 Talman Susanna Sjöstrand går igenom mötesproceduren. 
 
§ 6 Meddelanden 
 

a) Rapport från styrelsen 
 
 Styrelsen berättar var och en vad de tillsammans med sina utskott har gjort  

hittills under året. 
 
 b) Övriga meddelanden 
 

Kårrepresentan Erik af Klinteberg informerar vad de diskuterar just nu och hur 
situationen vi befinner oss i nu påverkar verksamheten.  

  
§ 7 Sektionens verksamhetsberättelse 
  

Se bilaga 2 
 

2019 års Ordförande Thomas Forsberg presenterar en sammanfattning av  
verksamhetsberättelse 2019. 

 
§ 8  Ansvarsfrihet för avgående styrelse 
 
 Se bilaga 4 
 

Talman Susanna Sjöstrand yrkar på att alla bokslut ska gås igenom i klump samt 
att alla revisionsberättelser gås igenom i klump. Därmed yrkas det på att slå ihop 
§9a,c,e samt §9b,d,f 

 
Mötet beslutar 

 
att bifalla yrkandet. 



 

 

 
Revisionsberättelsen presenteras av revisor Vincent Tidelund.  

 
Boksluten presenteras av avgående Skattmästare Ebba Silfver. 

 
Mötet beslutar  

 
att bevilja ansvarsfrihet för cafékassör Nikolina Franjul, sexkassör Victoria 

Heisterkamp samt för styrelsen för verksamhetsåret 2019. 
 
§ 9  F.I.K.A från sexet 
  

Utebliven punkt. 
 
§ 10 Beslutsuppföljning 
 

Se bilaga 4 
 

Ingen beslutuppföljning.  
 
§ 11 Propositioner 

 
Se bilaga 5  

 
Ändringsförslag 1) - Stadgar, revidering av avsnitt i stadgar presenteras av 
Skattmästare Adam Larsson. 

 
Mötet beslutar 

  
att bifalla propositionen.  
 

Ändringsförslag 2) -Reglemente, uppstädning av reglementet för mer enhetligt i 
sektionens styrdokument presenteras av Skattmästare Adam Larsson. 

 
Maja Wilhelmsson samt Emelie Urzander yrkar på felstavning av “Art Director” i 
§10:1:4 respektive “Sportchef” i §6:1:1.  

 
Mötet beslutar 

 
att bifalla propositionen med förändring från yrkandet.  
 

Ändringsförslag 3) -Reglemente, utökning av antal Cafénissar inom 
Cafémästeriet presenteras av Cafémästare Cassandra Doggett.   

 
Mötet beslutar 

  
att bifalla propositionen.  



 

 

 
Ändringsförslag 4) -Reglemente, förtydling av Hustomteriets reglemente 
presenteras av Cafémästare Cassandra Doggett.   

 
Mötet beslutar 

  
att bifalla propositionen.  
 

Ändringsförslag 5) -Reglemente, avveckling av PR-gruppen presenteras av 
Informationschef Sofia Johannesson.  

 
Mötet beslutar 

  
att bifalla propositionen.  
 

Ändringsförslag 6) -Reglemente, förflyttning av arbetsuppgifter från Øverphøs 
till Vice Ordförande presenteras av Øverphøs Natasha Majbrink. 

 
Mötet beslutar 

  
att bifalla propositionen.  
 

Ändringsförslag 7) -Reglemente, budget rapportering presenteras av 
Skattmästare Adam Larsson. 

 
Diskussion kring propositionen angående till vem utskottens budget ska 
presenteras till. Efter diskussion gick mötet till beslut om följande tre förslag: 

1) bifalla propositionen utan ändring. 
2) bifalla propositionen med ändringen “att göra en budget för varje 

aktivitet som presenteras för styrelsen för godkännande.”  
3) bifalla propositionen med ändringen “att göra en budget för varje 

aktivitet som presenteras för Styrelsen via Skattmästaren för 
godkännande.”  

 
Mötet beslutar  
 

att bifalla propositionen med ändringen “att göra en budget för varje aktivitet som
 presenteras för Styrelsen via Skattmästaren för godkännande.” 
 

Ändringsförslag 8) -Reglemente, Krav av testamente för redovisande poster 
presenteras av Skattmästare Adam Larsson. 

  
Efter diskussion lades förändringen av tillägg för posten Cafeförman ska ingå i 
propositionen.    

 
Mötet beslutar 

  



 

 

att bifalla propositionen med den förändringen som lades fram.  
 

Ändringsförslag 9) -Reglemente, Valberdningens förslag på val av funktionärer 
inför vårteminsmötet presenteras av Skattmästare Adam Larsson. 

 
Mötet beslutar  

  
att bifalla propositionen. 
 

Ändringsförslag 10) -Reglemente, uppdatering av reglemente enligt nya 
policydokumentet för valproceduren presenteras av Skattmästare Adam 
Larsson. 

 
Mötet beslutar 

  
att bifalla propositionen. 
 

Ändringsförslag 11) -Stadgar och reglemente, Skattmästeriet presenteras av S
 kattmästare Adam Larsson. 

 
Mötet beslutar 

  
att bifalla propositionen. 
 
§ 12  Motioner 
 
 Se bilaga 6 
  

Ändringsförslag 1) - Reglemente, utökning av antalet Matfantaster inom 
 Källarmästaret presenteras av Källarmästare Rasmus Ekeroth.   

 
 Mötet beslutar  
 
att bifalla motionen. 
 

Ändringsförslag 2) - Reglemente, Studentikos inslag i Vov-event reglemente 
presenteras av VoV-mästare Ludwig Winberg  

 
 Mötet beslutar 
 
att  bifalla motionen. 
 

Ändringsförslag 3) - Reglemente, Demokratin på V-sektionen presenteras av 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark.  
  
Mötet beslutar 

 



 

 

att avslå motionen. 
 

Ändringsförslag 4) - Reglemente, projektfonden presenteras av Strategigeneral 
Fanny Selin  
  

 Mötet beslutar  
 
att  bifalla motionen med den förändringen som styrelsen yrkade för. 
 
§ 13 Budgetförslag för verksamhetsår 2019 
 

Se bilaga 7 
 
 Skattmästare Adam Larsson presenterar budgetförslaget för 2020.  
 

Rasmus Ekeroth yrkar på förändring till sju matfantaster enligt bifallen motion, 
ändringsförslag 1).  

 
 Mötet beslutar 
 
att godkänna styrelsens budget med de förändringar som lades fram.  
 
§ 14 Val av funktionärer 
 
 Se bilaga 8 
  

Mötet yrkar på felaktighet i bilaga 8 enlig policyn för valproceduren. Det medför 
förändring av §15 från  

a) Valberedningsordförande  
b) Valberedningsrepresentanter (4)  
c) Källarmästare  
d) Matfantaster (3–5)  
e) Mentorskapssamordnare Vov (2)  
f) Mentorskapssamordnare L (2)  

till   
a) Valberedningsordförande  
b) Valberedningsrepresentanter (6)  
c) Källarmästare  
d) Spexmästare  
e) Spexare (4-6)  
d) Sångarstridansvarig.  

 
Mötet beslutar  

 
att godkänna förändringen av §15. 
 

a) Valberedningsordförande 



 

 

 
Mötet beslutar  

 
att  vakantsätta posten som Valberedningsordförande då ingen kandidatur fanns till 
 posten. 
att  låta styrelsen utlysa posten i efterhand. 
  

b) Valberedningsrepresentanter 
 

Mötet beslutar  
 
att välja Melker Lindqvist och Linus Samberg till valberedningsrepresentanter. 
 
att vakantsätta resterande valberedningsprepestanter då ingen kandidatur 
 fanns till posterna. 
att  låta styrelsen utlysa posterna i efterhand.  
 

c) Källarmästare 
 

Mötet beslutar  
 
att  vakantsätta posten som Källarmästare då ingen kandidatur fanns till posten.  
att  låta styrelsen utlysa posten i efterhand. 
 

d) Spexmästare 
 

Mötet beslutar 
 
att  vakantsätta posten som Spexmästare då ingen kandidatur fanns till  posten.  
att beslutade att låta styrelsen utlysa posten i efterhand. 
 

e) Spexare 
 

Mötet beslutar  
 
att V-arité ska bestå av 6 spexare 
 
att  välja Pontus Westgren, Lukas Heurlin, Joel Lettevall, Emilia Wretman, Towe 

Blomqvist och Gustav Kellgren till spexare.  
 

f) Sångarstridansvarig 
 

Mötet beslutar 
 
att  vakantsätta posten som Sångarstridansvarig då ingen kandidatur fanns till
 posten.  
att beslutade att låta styrelsen utlysa posten i efterhand. 



 

 

 

§ 15 Övrigt 
 

Inga övriga meddelande. 
 
§ 16 TFMA 
 

Talman Susanna Sjöstrand förklarade mötet avslutat kl. 20:15. 
 
 

Vid protokollet 
 
 
________________________ 

 
Sofia Johannesson 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
________________________ 

 
Anton Renmark 
 
 
________________________ 

 
Alfred Jonelid 
 
 


