
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande Fanny Selin 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Skattmästare              Ebba Silfver 
Utbildningsminister              Alice Stilgård 
Sexmästare Nils Markgren 
AktU-ordförande Amanda Bender 
Cafémästare              Adam Rosell 
Øverphøs Hedda Skarsgård 
Infochef Maja Wilhelmsson 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg förklarar mötet öppnat 12:10 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Maja Wilhelmsson som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Adam Rosell och Ebba Silfver som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Maria och Ebba  medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Alice- Har varit på SRX, haft möte med SVL samt bokat in möte inför en eventuell 
Excelkurs. Har även jobbat med att hitta personer inför panelsamtal på 
hållbarhetsveckan. 
Anders- Mycket förberedelser inför branschdagen. Har även haft möte och diskussioner 
kring jubileet och hur det ska finansieras. 
Nils- Har haft den första puben. Planerat inför Branschdagsgasquen samt har haft kick off 
med sexmästeriet. 
Ebba- Har haft möte med ekonomiansvarig i Phøset. 



Fanny- Haft möte med programutskottsordförandena, snackat med Siri ang sponsring till 
jubiléet samt gjort en städlista.  
Amanda- Har bokat in event med sexet och caféet och haft häng med AktU 
Hedda- Har fortsatt med intervjuer samt tillsatt nollnings funktionärerna. Dock saknas 
fortfarande en IHP. Jobbar med att boka in datum inför Temasläpp.  
Adam- Har haft Skiphte samt fixat med schema över när utskotten ska stå i caféet.  
Thomas- Har haft möte med Concretum-Fredrik där de diskuterade jubileeum och 
samarbete mellan sektionen och Concretum. Har haft möte med Karin om hennes roll 
samt pratat med Christina kring vilka evenemang som är godkända att ha i V-huset.  
Maja- Har jobbat mycket med hoodiebeställningen. 
Ebba - BIIF har planerat för att hänga med oss och jobbat med sitt löpande arbete.  
 

 

§ 7 Information från TLTH 
Maria - Kårordförande, är här för att våra kårkontakter inte hade möjlighet.  
Informerar om styrelseutbildning 19/2, kommer anmälningslänk snart.  
Det finns poster att söka: valberedningen, fullmäktigetalman samt nollningsutskottet.  
Teknologkåren har Jubileeumsgasque 18/5 (samma dag som vi).  
18/2 är det första fullmäktigemöte.  
 
 

§ 8 Per Capsulam, Jubileum 
Då besultet över Jubileumet skjutits på i flera veckor ansåg styrelsen att beslutet inte 
kunde vänta till nästa styrelsemöte. Därför togs beslutet att jubileumsbalen skulle äga 
rum på arenan per capsulam (det vill säga att beslut tas utan att styrelsen ses). Beslutets 
underlag samt röstningen finns bifogad i Bilaga 1 
Beslut: Jubileumsbalen kommer att vara på Sparbanken Arena den 18/5. 

 
§ 9 Storskipte 
Alla styrelsemedlemmar ska skicka ut anmälningslänken om skiphtet till sina utskott och 
även till de som var utskottsordförande förra året. Sexet fixar inköpslista till mat. Caféet 
fixar med inköpslista till frukosten. O´learys har skickat förslag på upplägg och vi tänker 
att de grupper som vi har under det evenemanget även följer med till kvällens aktiviteter. 
Thomas tar en bil och kör till stugan. Om vi behöver en till bil samt vilka som åker direkt 
till stugan bestämmer vi nästa vecka. BIIF är inbjudna till evenemanget.  

 
§ 10 Ny sångbok 
Det börjar bli dags för en uppdatering av sångboken. Tidigare har det legat på 
Sångcantourerna alternativt de som var Sångcantourerna året innan. Även 
likabehandlingsombud eller motsvarabde har även varit med (i alla fall på andra 
sektioner) i arbetet för att ta bort gamla sånger som är opassande. För att detta ska gå i 
lås behöver vi först och främst kolla om någon är sugen på att dra i uppdaterandet av 
sångboken samt hur långt innan nollningen den i så fall skulle behöva vara klar för att 
hinna komma tills nollningen. Thomas tar på sig att kolla upp det.  

 
§ 11 Slack 
Thomas har som förslag att använda Slack-appen som kommunikationsmedel. Vi 
bestämmer oss för att testa.  
 
 
 
 



§ 13 Övrigt 
 
Styrelseutbildning: Den 19/2 på kvällen är det styrelseutbildning hos kåren. Thomas 
skickar ut anmälningslänk när den kommer.  
Teach for sweden: De har skickat ut en anmälan om en utbildning i ledarskap som är 
kvällen den 6/2.  Anders är anmäld till den och tänker gå.  
Styrelsepolicy: Thomas har skrivit en policy som ska skrivas ut och skrivas under någon 
gång denna vecka.  
Casekväll hos prolog: Vi har blivit inbjudna till Casekväll med prolog. Vi föreslår den 14/3 
till dem.  
Luleåresan: Den 11-14/4 är vi inbjudna till Luleå, Fanny har kontakt med dem och 
kommer med mer information senare.  
Café: Vi ska stå i cafét 14-15/2. Vi bestämmer att vi går in och bokar tid de dagar som vi 
kan i kalendern via hemsidan.  
V-dagen: Vi borde boka in ett datum för detta snart. Fanny kollar på datum och 
återkommer. 
Evenemang i V-huset: Diskussion om vilka evenemang som får hållas i V-huset diskuteras 
med kårkontakt. Thomas försöker hitta dokument över detta. Har även diskuterat det 
med Christina som han nämnde under runda bordet.  
Häng med BIIF: Vi ska kolla på en dag att umgås med BIIF. 
 

§ 14 Beslutsummering 
Beslut: Jubileumsbalen kommer att vara i arenan den 18/5. 
 

§ 15 Beslutsuppföljning 
Inga beslut togs förra mötet.  

 
§ 16 Nästa Möte  
Nästa möte är den 12/2 kl 12.10 i V-huset.  
 

§ 17 MOFMA 
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat kl 12:50. 

 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Maja Wilhelmsson 

 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Ebba Silfver 



 
 
 
 
 
 
 
Adam Rosell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 1 
 
Utgående meddelande: 
  
Hej! 
  
Som tidigare diskuterat är sektionens 55-års jubileum planerat att ske den 18/5 på sparbanken 
arena i Lund. Diskussioner har cirkulerat kring finansiering av eventet och rimligheten i budgeten 
och planering.  
  
Vi måste ta beslut i saken snarast, tanken är att vi röstar genom Per capsulam. Genom att svara ja 
eller nej på detta mail röstar ni för eller emot förslaget. Detta beslut protokollförs vid på nästa 
möte.  
  
Ett godkännande av förslaget med jubileet på sparbanken arena innebär att vi skriver kontrakt 
med eventbolaget som ska arbeta på eventet och fortsätter med tidigare lagda planer. Ett avslag 
innebär ett nej till offerten från eventbolaget och att vi inte kan husera vårt jubileum på arenan 
  
Lösningar på tidigare nämnda diskussioner är sponsring och utökad marknadsföring för att 
informera och intressera fler potentiella gäster. Efter samtal med vår ordensordförande Fredrik och 
inspektor Karin ska detta inte vara en omöjlighet utan med rätt profilering och engagemang ska 
detta gå att ro i hamn.  
  
Lösningen är att vi får dra i det hela sektionen tillsammans också, inte bara jubileumskomitéen och 
NG. 
T.ex. delar av lösningen kan vara: 
Aktu, caféet och sexet kan ha sponsrade events 
Vi bjuder in de V-styrena från andra skolor 
Lägger till +1 på alla biljetter då utrymme inte är en bristvara 
Helt enkelt att vi kör och så får vi arbeta för att lösa det 
Och drar i de trådar vi kan 
  
  
Med vänliga hälsningar, 
Thomas Forsberg 
Ordförande 
V-sektionen vid TLTH 
Tel: 073-14 33 492 
Mail: ordf@vsek.se 
 
Svar: 
 
Ordförande: 
Ja 
  
Med vänliga hälsningar, 
Thomas Forsberg 
Ordförande 
V-sektionen vid TLTH 
Tel: 073-14 33 492 
Mail: ordf@vsek.se 
 



  
  
  
Vice ordförande: 
Ja 
  
Med vänliga hälsningar, 
Fanny Selin 
Vice Ordförande 
V-sektionen vid TLTH 
Tel: 076 895 30 80 
Mail: viceordf@vsek.se 
  
Infochef: 
Inget svar har lämnats vid skrivandet av detta dokument. 
  
Näringslivsordförande: 
Jag Anders Hägge, näringslivsordförande 2019 och ledamot i V-sektionen, Sektionen för 
samhällsbyggnad vid TLTHs styrelse röstar härmed JA till förslaget!  
  
Med vänliga hälsningar, 
Anders Hägge 
Näringslivsordförande 
V-sektionen vid TLTH 
Tel. 0730832533 
Mail: naringsliv@vsek.se  
  
Skattmästare: 
Ja, 
  
Med vänlig hälsning 
Ebba Silfver 
  
AktU-ordförande 
  
Röstar ja till detta! 
/Amanda  
  
Øverphøs: 
Ja 
  
Med vänliga hälsningar, 
Hedda Skarsgård 
Øverphøs  
V-sektionen vid TLTH 
Tel: 073 73 86 006 
Mail: overphos@vsek.se 
 
Sexmästare: 
ja 
  
Med vänliga hälsningar, 
Nils Markgren 
Sexmästare 
V-sektionen vid TLTH 
Tel: 076 376 75 24 
Mail: sex@vsek.se 



  
Cafémästare: 
Röstar ja.  
  
Med vänliga hälsningar, 
Adam Rosell 
Cafémästare 
V-sektionen vid TLTH 
Tel: 0722-016963 
Mail:cafe@vsek.se 
  
Utbildningsminister: 
Ja 
  
Med vänliga hälsningar 
Alice Stilgård 
Utbildningsminister 
V-sektionen vid TLTH 
Tel: 0708201288 
Mail: utbildning@vsek.se 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 


