
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Näringslivsansvarig   Henrik Melin 
Skattmästare    Johan Östberg 
Utbildningsminister   Sigrid Skarsgård 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Øverphøs    Jakob Kullmann 
Brandmästare   Olivia Wernberg 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppnat 12.10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 

Mötet beslutar att godkänna Henrik Melin som protokollförare.  
 
§ 3 Justeringspersoner 
 

Mötet beslöt att godkänna Olivia Wernberg och Johan Östberg som 
justeringspersoner. 

 
§ 4 Adjungeringar 
 

Mötet beslöt att adjungera Linus Hammarlund och Dante Zia. 
 

§ 5 Dagordning 
 
 Mötet beslöt att godkänna dagordningen i föreliggande skick.  
 
§ 6 Runda bordet 
 

Gary Lai har jobbat med sektionströjorna.  
 
Jakob Kullman har sysslat mycket med spexträning. 
 
Johan Östberg har gjort löpande arbete.  
Sigrid Skarsgård har pratat med FemArk och ska träffa SVL nästa vecka.  
 
Dante Zia fixar inför fifaturneringen på onsdag och planerar ölprovning 
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med källarmästeriet. 
 
Linus Hammarlund har pillat med dokument och håller på med 
verksamhetsplanen.  
 
Susanna Sjöstrand har planerat inför paddlingen och event med E och F.  
 
Olivia Wernberg har haft det ganska lugnt, har haft första möte med SVL 
angående nollning, inventerat deras förråd och har påskmys nästa vecka. 
  
Henrik Melin har haft en lyckad filmkväll med Skanska.  
 
Samuel Plönning har planerat VT-mötet och haft möte med JS Sverige 
angående tryck av brochyrer.  

 
§ 7 Information från TLTH 

 
Planering av Korneliusbalen den 8e april, mycket internt arbete. De skall 
hålla på med rekrytering av bl.a. koordinatorer och internt. De sitter också 
med budgeten.  

 
§ 8 Overallfärg 
 

En diskussionspunkt har tagits fram som handlar om att ha en gemensam 
färg på V-sektionens overaller.  
 
Overallerna som är till nollning 2017 är redan beställda vilket betyder att ett 
eventuellt beslut gäller framtida årgångar. En gemensam färg på 
overallerna tros stärka sammanhållningen på sektionen och bidra till en 
mer homogen sektion. Overallfärgen är samtidigt en faktor som bidrar till 
programsammanhållningen varvid det blir en fråga om man skall prioritera 
sammanhållningen inom programmen eller inom sektionen. 
 
 Om man gör ett färgbyte anses det vara lättast att välja en ny färg som 
inget av de tre programmen har för tillfället. Det diskuteras också om man 
skall ha små kännetecken kvar på overallerna som visar vilket program 
man tillhör t.ex. brandingenjörernas reflexband. Att byta färg på overallen 
är en stor fråga och kommer påverka sånglåtar etc. det kommer därför på 
tal att ta fram en långtidsplan för att genomarbeta ett eventuellt byte.  
 

 
§ 9 Sektionsdag 
 

Förslag tas fram på vad vi skall göra vid en sektionsdag för sektionen som 
skall hållas innan sommaren. Förslagen som tas fram är att ha dj/liveband, 
mat och dryck i Hagen och sedan komplettera det med lekar så som 
fikedam, kubb och fotboll med plastbollar. Det tas upp en diskussion om 
att det hade varit trevligt med liveband. Det skall undersökas om man kan 
arrangera så att försäljning av alkohol kan se på sektionsdagen. 
 

 
§ 7 VT-möte 
 



Kallelse och anmälningslista skall vara anslaget senast den 21/3. Ärenden, 
propositioner och motioner skall vara tillhanda styrelsen senast den 26/3. 
Dagordning/föredragningslista skall vara uppsatt och anslagen senast den 
28/3. Gary och Samuel har gjort en broschyr inför VT-möte med 
information om olika poster och om mötet samt intervjuer. Dem skall delas 
ut i V-cafe.  

 
 
§ 7 Övrigt 
 
§ 8 Nästa Möte 
 

Mötet beslöt att nästa möte hålls den 28 mars 2017 kl. 12.10(..). 
 
§ 9 Beslutsummering 
 

L-TEK och BIIF skall diskutera den gemensamma overallfärgen inom sina 
styrelser.  

 
L-tek och BIIF skall kolla intresse av att styrelserna håller i sektionsdagen. 
Styrelserna står då för arrangemanget och planeringen. Om tillstånd tilllåter 
styrelsen sälja alkohol på eventet så gör vi det.  
 
Mötet beslutar att Gary Lai blir sekreterare på VT-mötet. 
Mötet beslutar att Susanna, Sigrid och Henrik blir justeringspersoner på 
VT-mötet.  

 
 

 
§ 10 MOFMA 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.10.  
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