
 

MÖTESPROTOKOLL 

 
Styrelsemöte:    Nr 8, 2017 
Datum:     2017-03-14 
Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset, Lund 
 

 

 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Näringslivsansvarig   Henrik Melin 
Skattmästare    Johan Östberg 
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 öppnat kl. 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
   

Mötet beslutar att godkänna Susanna Sjöstrand som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
  

Mötet beslöt att godkänna Mirass Jalil och Bella Ahlfors som 
justeringspersoner. 

 
§ 4 Adjungeringar 
 
 
§ 5 Dagordning 
  

Mötet beslöt att godkänna dagordning i föreliggande skick. 
  
 
§ 6 Runda bordet 

 
Gary Lai har skrivit ihop ett dokument om hur informationsspridning över 
Facebook ska ske på sektionen. 
 
Bella Ahlfors har gjort lite planering och har fixat med problem med 
strömmen på L-vägen. 
 
Jakob Kullmann har planerat inför temasläpp och haft möte med de andra 



Øverphøsen. Har även pratat med nationer om sittningar på nollningen. 
 
Henrik Melin har marknadsfört kvällsföredraget med Skanska. 
 
Johan Östberg har haft Pengakollegiemöte där de pratade bl.a. om iZettle 
och Swish. 
 
Olivia Wernberg har bokat kursgården inför nollningen. 
 
Susanna Sjöstrand har haft Bodybalance i onsdags. 
 
Mirass Jalil har fått en del klagomål om städning av cafét under 
tentaperioden. Har gjort beställningar och haft ett möte med maskin om 
tacksittningen den 10 maj. 
 
Victor Engvall har haft Sexkollegiemöte där de pratade om en färgfestival i 
Helsingborg. Har också haft möte med andra sexmästare på sektionen och 
fixat sexets gamla högtalare. 
 
Samuel Plönning har mailat med vaktmästare mfl. men mycket ligger på is 
under tentaperioden. 
 

§ 7 Information från TLTH 
 
 
§ 8 Informationsspridning 

 
Gary har skrivit ihop ett dokument med förslag över hur 
informationsspridningen över Facebook ska ske på sektionen. Ett mer 
exakt dokument kommer tas fram då allt är bestämt. 
 
Det som varit ett problem tidigare är att det finns för många Facebook-
sidor, om man inte gillar alla sidor får man inte all information. All 
information och alla events ska samlas på samma sida: V-sektionen vid 
TLTH. Alla inlägg med info och events ska gå via V-sektionens sida, på 
utskotts-sidan finns mer information om hur arbetet inom utskottet går till. 
Man ska kunna få all viktig information via sidan V-sektionen vid TLTH och 
där finns även en kalender med alla events. Alla events skapas via sidan V-
sektionen vid TLTH. Bilder från t.ex. evenemang postas på sidan. Det 
diskuterades om det blir svårt att sålla bland all information. Har alla 
intresse av att se vad alla utskott gör? 
 
Facebook-gruppen V-sektionen LTH består av många fler personer än vad 
som går på V-sektionen just nu. Gruppen ska vara till för nuvarande 
studenter på V-sektionen. Ett förslag är att rensa den nuvarande gruppen 
från studenter som slutat, ett annat förslag är att skapa en ny Facebook-
grupp med alla nuvarande studenter. Gruppen måste skötas om så att 
bara de som går här finns med. Problemet just nu är att gruppen har för 
många medlemmar: det blir inte “internt”. Det diskuteras om det går att 
posta mindre seriös information i gruppen istället för på varje utskotts sida. 

 
På hemsidan ska all information finnas. På instagram kan man få en mer 
lättsam bild av arbetet i utskotten, man letar inte efter information på 



instagram. 
 
§ 9 Budget 

 
Alla inte helt nöjda med vad som beslutats tidigare om budgeten. Ett 
förslag som diskuterats tidigare är att lägga pengar på förmåner till 
funktionärer t.ex. billigare kaffe. Ett annat förslag är att lägga mer pengar 
på studierelaterade saker t.ex. studiebesök hos företag eller hos 
kommunen. Ett tredje förslag är att ge ett bidrag till L-tek så att de kan 
rusta upp på L-vägen. Hur sektionens budget ska se ut kommer att 
fortsätta att diskuteras på ett möte i nästa vecka. 

  
§ 10 Övrigt 
  

BIIF behöver inte sprida information om sina events, som endast riktar sig 
till brandare, i veckobrevet som skickas till alla medlemmar på V-sektionen.  

 
§ 11 Nästa Möte 
  
 12.10(.) Styrelserummet den 21/3-2017. 
 
§ 12 Beslutsummering 

 
Gary ska skriva ett dokument om hur informationsspridning ska ske på 
sektionen. 
 
All viktig information ska spridas via hemsidan och Facebook-sidan, även 
alla evenemang ska skapas via sidan. 
 
En ny Facebook-grupp, som ska ersätta gruppen V-sektionen LTH, ska 
öppnas. I gruppen ska alla nuvarande studenter på V-sektionen vara med. 
 
Utskotts-sidorna ska behållas. Utskotts-ordförandena meddelar utskotten 
hur informationsspridningen ska gå till. Infon ska inte komma dubbelt. 

 
   
§ 13 MOFMA 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet avslutat kl. 13:10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Susanna Sjöstrand 
 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Mirass Jalil 
 
 
 
 
Bella Ahlfors 
 
 
 


