
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande   Sandra Nimmermark 
Informationschef   Sofia Johannesson 
Sexmästare    Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark 
Cafémästare                Cassandra Doggett 
Øverphøs    Natasha Majbrink 
Utbildningsminister    Alfred Jonelid 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Ellen Thunstedt förklarar mötet öppnat 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sandra Nimmermark som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Alfred Jonelid och Cassandra Doggett som justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Oskar Andersson medverkar vid mötet. 

 
§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
Ellen: Diskuterat alkoholutbildning och pratat med många om lite allt möjligt 
gällande ordförandearbete.  
Adam: Kollegiemöte där arbetet som skattmästare diskuterades. Haft möte 
med Ebba och fyllt i blanketter till Nordea. Studiecirklar kommer också 
diskuteras inom kollegiemötet och eventuellt hur detta kan förändras.  
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Alfred: Pratat med programledningen om att anordna gymnasiedag, inte riktigt 
fått något svar där än. Fixar med CEQ-priser.  
Cassandra: Pratat med vaktmästare om återvinning, ska köpa in hinkar till 
detta ändamål.  
Anton: Löpkväll igår och sportkväll. Haft möte med aktukollegie.  
Sofia: Fixat lite med hoodies, skrivit dokument till fotografer om hur det 
funkar.  
Oskar: Inte stressad, försöker få koll på uppgifter.  
Sandra: Kollat med bussar och aktiviteter till Storskiphte.  
Nestor: Syr kiltar och har pub på torsdag.  
Natasha: Haft kollegiemöte, träffade phöset och ska ha intervjuer för peppare 
och hufvudphadder nu under veckan.  
 
 
§ 7  Information från TLTH 
Information angående utbildningar har skickats ut. Heltidarna är på resa och 
tillbaka på torsdag.  
 
§ 8  Inröstning av funktionärer 
Pontus Westgren, Julia Larsson Durango och Nikolaj Rosén röstas in som 
spexare. 
 
§ Hoodies för spexare  
Beslutade att de inte får hoodies.  
 
§ 9  Utbildning K-sektionen 
Styret går, vov-mästare, lantmästare, och BIIF får resterande tre platser men 
får då betala för detta själv. Sandra hör med l-tek, vov- och biif om de har 
möjlighet och vill gå.  
 
§ 10  Storskiphte 
Aktivitet diskuteras och kommer troligtvis att vara i Malmö. Eventuella 
aktiviteter kollas upp.  
 
För att hinna med Styrelseutbildning måste bussen lämna 11:00. Cassandra och 
Nestor kollar upp budget för middag och frukost.  
 
§ 11  Övrigt 



Hoodies: Ska studierådsrepresentanter som inte började i ettan, utan hoppar 
på senare, få en hoodie då? Beslutar att de ska få en hoodie, då det är en 
längre period.  
 
Utbildning: Är tydliga med vilka som går och inte går på utbildningar.  
 
Strategigeneral: Policy angående v-sektionens namn. V-bil kolla igenom 
kontrakt och vad som kan hända med en bil. Mycket har hänt med bilen på 
sistone, ex parkeringsböter och liknande och vore skönt att slippa diskutera det 
varje gång, utgå från standardkontrakt. Lokaler till huset, phöset vill gärna ha 
fler. Ex flytta sexetförråd. Långsiktig plan för fonder och vad dessa ska 
användas till mer än för reserv för likvida medel och  om man ska kunna äska 
pengar kontinuerligt? 
 
 
 
§ 12  Beslutsummering 
Pontus Westgren, Julia Larsson Durango och Nikolaj Rosén röstades in som 
funktionärer. Spexare får inte hoodies, men däremot får 
studierådsrepresentanter som väljs in senare en hoodie. De som får möjlighet 
att gå på K-sektionens utbildning är styrelsen, vov-mästare, lantmästare och 
BIIF får de resterande tre platserna, men betalar då själva för dessa.  
 
§ 13  Beslutsuppföljning 
Storskiphtet diskuterades ytterligare.  
 
§ 14  Nästa Möte  
Nästa tisdag 4/2-2020.  
 
§ 15  MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 12.55. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Sandra Nimmermark 
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