
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 Melanie Deshayes som protokollförare. 

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

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Lukas från kåren medverkar vid mötet. 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns med tillägg av §12 Sektionssafari. 
 

 
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 23, 2021 
Datum:     2021-09-28 
Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset,  
                                                Lund 
 

 



§ 6 Runda bordet 
Anton: Alla fyllda platser på sportkvällen! 
Emelie: Jobbar mot öppning av café 1 November. 
August: Lunchföreläsning onsdag. 
Märta: Haft möte med VoV-studieråd. Många möten framöver. 

§ 7  Information från TLTH 
Mössbyte + pub 

§ 8  Inval av funktionärer 
Mötet beslutar om att välja Stenaphine Björklund till mentorskapssamordnare  
Mötet beslutar om att välja Emil Sneckenborg till mentorskapssamordnare  
Mötet beslutar om att välja Jakob Wolters till revisor  
Mötet beslutar om att välja Isak Wahren till matfantast  
Mötet beslutar om att välja Nora Ahlström till matfantast 
Mötet beslutar om att välja Emelie Bertilsson till matfantast  
Mötet beslutar om att välja Agnes Wirgén till matfantast 

§ 9  Motion om phøset 
Edward lägger fram förslaget om att utöka antalet personer i phøset till 8 personer på grund 
av att phøset vissa år får uppgiften att avlasta kåren när kåren inte fyller sina 
funktionärsposter. Denna person skulle då vara ansvarig för kårevent.  
 
Emelie poängterar att det är upp till Kåren att undersöka och lösa hur sektionsöverskridande 
event istället för att lotta ut det till sektionernas olika phøs.  
 
Melanie nämner att man kanske kan lägga in en motion om fler peppare istället skall avlasta 
phøset.  
 
August nämner att vi som sektion kan hjälpa kåren med att rekrytera och sprida ordet om 
deras vakanta poster.  
 
Edward kollar igenom pepparnas reglemente och stadgar för att se vad som behöver städas 
upp. 
 

§ 10  Datum VT22 
Mötet beslutar om storskipthe 19-20 Feb 
Mötet besutar om styrelsskipthe för styrelsen 2022.   



§ 11  Inför HT-mötet 
Datum för interna möten spikades.  
Sexet står för mat och fika första dagen av HT.  

§ 12  Sektionssafari 
Mötet beslutar om att genomföra sektionssafarin den 8 under lunchen och V-dagen kommer 
ske på kvällen i form av pub och 2 heat.  

§ 13 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 5 Oktober i styret. 
 

§ 14 MOFMA  

Mötes Ordförande Anna Ström avslutar mötet 13.10. 
 

Vid protokollet 
 
x Melanie Deshayes 
 

 

Justeringspersoner 
 
x Alice Sörmon 
 
 
 
x Märta Larsson 
 
 
 
 
 


