
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande Fanny Selin 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Skattmästare              Ebba Silfver 
Sexmästare Nils Markgren 
Cafémästare              Adam Rosell 
Aktivitetsutskottet Amanda Bender 
Utbildningsminister Alice Stilgård 
Infochef Maja WIlhelmsson 

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

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Fanny Selin som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Nils Markgren och Ebba Silfver som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Måns och Karin medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Ska ha möte med Susanna och Joel om HT-mötet efter detta möte. Annars har 
han mailat som vanligt. 
Anders - Har inga event just nu då det är ARKAD nästa vecka. De har bokat in en casekväll 
vecka 50.  
Amanda - AktU har haft sportkvällar och löparkvällar. På lördag är det 
innebandyturnering.  
Ebba - Har gjort allt som hon gör alla veckor och dessutom fixat budgetförslaget till HT. 
Fanny - Har skrivit föredragningslistan och fixat lite annat till HT. Hon var på kollegiemöte 
igår med alla Vice Ordförande samt gjort jobb med valnämnden på Kåren. 
Nils - Har fixat mat-anmälan till HT. 



Adam - Det är lite upp och ner i caféet. De höjda priserna började gälla igår. Caféet har 
haft lunchmöte och diskuterat tackfest.  
Maja - Har plockat ut policys ur reglementet och lagt i egna dokument, vilket röstades 
igenom i våras. Hon har även förberett inför HT som protokollförare 
Alice - Hade möte med Bagge igår om problemet med exjobb till byggproduktion. Hon har 
även gått på Kårens kollegiemöte och gjort annat löpande arbete. 
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - Han påminner om anmälan till styrelsesittningen. ARKAD nästa vecka då det är 
massa event som vi kan gå på. Ett exempel är en bar i A-huset på fredag. 
 

§ 8 Föregående möte 
Förra mötet pratade vi om mindre poster, TVn i caféet, godisautomat, bokat stuga till 
storskiphtet och lite annat smått och gott. 

 
§ 9  HTM 
Adam och Amanda räknar hur många medlemmar som är där. Maja är protokollförare. 
Fanny och Alice är justeringspersoner. Lägger upp förslag på mötestider om uppdelning av 
propositioner och motionssvar i chatten.Anmälan till maten är ute. Luftburen allergi, 
meddela innan och påminn på mötet. Kan ha en chatt med Styrelsen, Joel och Susanna är 
med i om det blir rundgång i diskussion eller om det händer något annat. 
 

§ 10 Uthyrning 
Maja har mailat ut ett dokument om riktlinjer för uthyrning. Hon undrar om vi vill ändra 
något. Det enda är att specificera vilka högtalare. Det står nu att sektionens evenemang 
går före och kan använda prylarna om det är event trots att någon vill hyra. 

 
§ 12 Övrigt 
Funktionärstack - Nils säger att tillstånd inte svarat honom. Antingen får vi bjuda på mat 
och sälja alkohol eller får man ta med egen mat samt alkohol. Får nog söka tillstånd för 
alkoholservering då de vill bjuda på mat. Nils söker tillstånd. 
 
Examensresan och branschdagen - Hur många procent av deras vinst ska gå till 
sektionen? Har varit 5 % tidigare och nu när sektionen har haft ett dåligt år rent 
ekonomiskt så vi funderar vi på att öka denna procentsats. Diskussion om vi borde ta 8 % 
eller 10 %. Med facit i hand skulle vi tagit mer än 5 % av årets branschdag.  
Beslut: Vi kommer att ta 10 %. 
 
Årets ekonomi - Diskuterar lite nu när Karin är här. Jubileet kostade mycket samtidigt 
som caféet har gått back. Dessutom har vi fått flera fakturor från förra året. Hur ska vi 
göra för att det inte ska bli likadant senare? Högre priser för caféet och sexet, boka 
AF-borgen tidigare. Behöver ha bättre kommunikation inom caféet. Skriva i 
skattmästarens testamente att ha möte regelbundet med cafékassören och 
sexetkassören.  
 
Datum styrelseskiphte - Kårens ordförande säger att vi borde ha det innan v 6 eller några 
veckor efter. Vi väljer helgen den 29/2 - 1/ 3.  
 
Funktionärsutbildning - 9/12 klockan 17.15 - 18.00. 

 
§ 12 Beslutsummering 
10 % av branschdagens vinst ska gå till sektionen. 



 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning. 

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag 12/11 12.00.  
 

§ 15 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.07. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Fanny Selin 

 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Ebba Silfver  

 
 
 
 
 
 
 
Nils Markgren 

 
 
 


