
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                        Anna Ström 
Vice ordförande   Alice Sörmon 
Skattmästare               Malin Wiik 
Informationschef   Melanie Deshayes 
Näringslivsordförande  August Liljenberg 
Sexmästare    Nils Göransson 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Liljefors 
Cafémästare               Emelie Urzander 
Utbildningsminister   Märta Larsson 
Øverphøs    Edward Marks 
 

§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Anna Ström förklarar mötet öppnat 12:10. 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Emelie Urzander som protokollförare. 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Anton Liljefors och Nils Göransson som justeringspersoner. 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Charlotta Sporre och Alexandra Billet medverkar vid mötet. 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick med ändring av borttagande av § 8 Val av 
funktionär, punkten skjuts till nästa möte. Tillägg av § 11 Uthyrning av grejer och §12 
Användning av Ouvvar samt § 13 Bonsai. 

 
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 13, 2021 
Datum:     2021-04-20 
Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset,  
                                                Lund 
 

 



§ 6 Runda bordet 
Alla mår bra efter omtentaperioden.  

§ 7  Information från TLTH 
Ingen information, kåren headhuntar nya heltidare och styrelseledamöter.  

§ 9 Ändring av bidrag för CEQ-censurering 
Det kommer troligtvis ske en förändring av fördelning av CEQ-pengar. Det är dock oklart när 
och hur det kommer förändras i nuläget.  Styrelsen håller med om att det är bra om det blir en 
mer rättvis fördelning.  

§ 10  FM-Suppleanter 
Det är inte riktigt tydligt i kårens styrdokument hur man ska hantera FM-suppleanter. 
Tolkning har gjorts från år till år. Nytt förslag syftar till att förtydliga hur röstberättigande av 
suppleanter ska gå till. Det finns för- och nackdelar med förslagen. Anna tar upp styrelsens 
åsikter på Ordförandekollegiet.  

§ 11 Uthyrning av grejer  
Styrelsen håller fast vid att vi inte hyr ut soundboksen i nuläget. Vi tar ett nytt beslut när 
restriktionerna ändras. Kameror hyrs ut som vanlig, vid överenskommelse med Melanie.  

§ 12 Användning av ouvvar 
Ouvvarna är en privat ägodel men när man bär den är man en representant för V-sektionen. 
Styrelsen ser inga problem i att bära ouvven så länge man följer gällande restriktioner 
noggrant.  

§ 13 Bonsai 
Under Augusts kollegiemöte diskuterades användningen av Bonsai-appen. Bonsai skulle 
möjliggöra att företag kan annonsera via appen. Styrelsen är skeptiska till att tappa kontakten 
till näringslivet och tyckte inte att appen fungerade särskilt bra.   

§ 14 Beslutsummering 
Mötet beslutar att i fortsatt regi, inte hyra ut soundboksen. Kameror går dock att hyra ut.  

§ 15 Beslutsuppföljning 
Ingen uppföljning 



§ 16 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 2021-04-27  i styret. 
 

§ 17 MOFMA  

Mötes Ordförande Anna Ström avslutar mötet 13.00. 
 

Vid protokollet 
 
x  
Emelie Urzander 

 

Justeringspersoner 
 
x  
Anton Liljefors 
 
 
x 
Nils Göransson 
 
 
 
 


