
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande   Fanny Selin 
Näringslivsansvarig               Anders Hägge 
Skattmästare                Ebba Silfver 
Sexmästare    Nils Markgren 
Cafémästare                Adam Rosell 
Øverphøs    Hedda Skarsgård 
Aktivitetsutskottet   Amanda Bender 
Informationschef   Maja Wilhelmsson 
Utbildningsminister   Alice Stilgård 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg mötet öppnat 12:15. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Maja Wilhelmsson som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Fanny Selin och Adam Rosell  som justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 

Mötet godkänner att Måns och Markus medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns med ändringen att inröstning är en beslutspunkt.  
 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Har mailat och gjort löpande arbete.  
Anders -  Har haft casekväll med I-sektionen, har annonserat för de två sista 
evenemangen. 
Hedda - Håller på med överlämning och utvärdering. 
Amanda -  Har skifte denna vecka och har cykelfest på fredag.  
Fanny - Har fixat med funktionärsutbildningen som är den 9/12 och skrivit på sitt 
testamente. 
Nils - Har haft skifte.  
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Adam - Planerar café-tack och har städkväll idag.  
Maja - Har fixat inför CV-fotografering, skrivit testamente, delat ut medaljer och jobbat 
med riktlinjer. 
Alice - Har haft en mycket lyckad lunchföreläsning, det är speak up days nästa fredag i V-
huset.  
Ebba- Löpande arbete.  
 
§ 7 Information från TLTH 
Måns - Speak-Up days denna veckan. Kommer att komma enkäter denna veckan.  
Markus - Pub imorgon, sedan är det F1-röj, biljetter ligger ute på Bonsai. 
Sångarstridsbiljetter säljs i kårexpen.  
 
§ 8 Föregående möte 
Genomgång av föregående möte.  
 
§ 9  Inröstning 
Riktlinjen om Engelsk-Svensk översättning röstas in med de ändringar som diskuteras 
under mötet. Riktlinjerna publiceras efter revidering på hemsidan.  
 
§ 10  Miljöarbete 
Vi har fått in diskussionsunderlag om ett miljöarbetskollegie. Vi anser att det är viktiga 
punkter att diskutera men att det är svårt att utse en specifik funktionär. Det är ett mer 
övergripande arbete som passar bättre för ordförande eller vice-ordförande. Eftersom att 
dessa redan har kollegier behövs inte ett nytt. På vår sektion skulle vice-ordförande 
posten passa bra i detta arbetet då denna personen även sitter i Strategigruppen som 
skulle kunna vara det utskott som jobbar med miljöfrågorna övergripande. 
 
§ 11  Övrigt 
Arkivstädning: Vi diskuterar arkivstädningen på torsdag och hur vi ska lägga upp det. Det 
blir städning hela eftermiddagen där vi verkligen försöker slänga och rensa så mycket som 
möjligt. Efter det käkar de som kan middag med Phøset och sen blir det shuffelboard.  
 
Cafénisseintervjuer: några intervjuer hålls ikväll och några på måndag. Adam, Thomas 
och Hedda håller i dessa.  
 
Överlämning: Det börjar bli dags att fixa med överlämning. Vi diskuterar vad som kan 
vara värt att ta med. Maja berättar att alla redan i överlämningen ska vara tydliga med 
Teamdrives. Thomas delar de punkter som diskuterades på Ordförandekollegiet.  
 
Extrainsatt möte: Maja skriver protokoll. Susanna är talman. Fanny och Ebba är 
justeringspersoner. Hedda fixar med namnlistan och räknar personer.  
 
Styrelserummet: Vi behöver städa styrelserummet nu. Thomas tar tag i det i eftermiddag.  
 
BIIF-proposition: På höstterminsmötet har BIIF-styrelsen lagt in en proposition att deras  
pengar vid nedläggning ska gå till en välgörenhetsorganisation istället för sektionen. Vi 
diskuterar vad motiven för detta kan vara och vad V-styrelsen känner inför det och vad vi 
vill att de ska veta hur det kommer att påverka en eventuell övergång vid nedläggning.  
 



Äldre på evenemag: Under hösten har det varit endel problem med att folk som inte är 
nollningsfunktionärer kommer på evenemangen och inte visar v-sektionen från sin bästa 
sida. Vi för en diskussion om hur situationer som dessa ska hanteras. 
 
§ 12 Beslutsummering 
En ny riktlinje röstades in.  
 
§ 13  Beslutsuppföljning 
Förra veckan valdes en ny funktionär in.  
 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag 3/12 12.10.  
 
§ 15 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.15. 
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