
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 12:11. 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Melanie Deshayes som protokollförare. 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Märta Larsson och Alice Sörmon som justeringspersoner. 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Karin Jönsson och Emil Renström medverkar vid mötet. 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns med ändringar. 
 

 
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 18, 2021 
Datum:     2021-05-25 
Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset,  
                                                Lund, zoom 
 

 



§ 6 Runda bordet 
Anton: AktU-skipthe och lyckad löpkvällen.  
Melanie: Merchen har börjats dela ut och vi har sålt ca hälften av de inköpta tröjorna 
Märta: Priserna till årets lärare är inköpta 
 

§ 7  Information från TLTH 
Lol-turnering 5-6 juni, dela detta på facebook.  
FM imorgon, sista chansen att bli heltidare på ett halvår.  

§ 8    Utskott i Caféet 

Mötet beslutar om ett schema för jobb i caféet under höstterminen.  

§ 9    Inför HMS & Husstyrelsen 
Mötet diskuterar kring studieplatser angående utökningen av studenter i och med det nya 
civilingenjörsprogrammet inom Brand.  

§ 10  Gasqueavtal 
Mötet diskuterar avtalet med övriga sektioner ang uthyrning av gasque. Avtalet kommer 
skrivas om och sedan skickas ut till styrelsen för att vi skall kunna godkänna och skriva på.  
Viktigt att detta dokumenteras och informationen går vidare till nästa styrelse.   

§ 11  Kräftskiva 
Mötet beslutar att kräftskivan kommer att ske som cykelfest som föregående år eftersom vet 
Lopthet inte går att boka än och inte vet när denna lokal kommer kunna bokas.  

§ 12  Meddelande från Kårordförande 
Vissa hus kommer att stängas mellan 00.00-06.00 under sommaren för att motverka problem 
som tidigare uppstått.  

§ 13  Sommarmöte    
Mötet beslutar om att ha två kvällsmöten under sommaren.  

§ x Nästa Möte  
Nästa tisdag den 24 Augusti i styret. 
 

Commented [1]: var det inte 02-06 ? 



§ x MOFMA  

Mötes Ordförande Anna Ström avslutar mötet 12.55. 

Vid protokollet 
Melanie Deshayes 
x 
 

 

Justeringspersoner 
Alice Sörmon 
x  
 
 
Märta Larsson 
x 
 
 
 
 
 


