
 
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 
Øverphøs    Hedda Skarsgård 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg mötet öppnat 12:18. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Fanny Selin som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Thomas Forsberg och Alice Stilgård som justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 

Mötet godkänner att Ebba medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Har mailat och skrivit på sitt testamente. 
Anders - Har skrivit klart testamentet och har överlämning på torsdag. Han har stöttat 
Julia som ansvarar för föreläsningen som Academic Work håller i. Han har även planerat 
CV-fotografering med Maja.  
Amanda - Har haft överlämning. Idag är det volleybollturnering, på torsdag är det 
pepparkakshustävling och på söndag skridskor. Cykelfesten i lördags gick sådär då folk 
inte förstår innebörden av bunden anmälan.  

 
 

MÖTESPROTOKOLL 
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Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset,  
                                               Lund 

 



Ebba - Har gjort allt hon gör alla andra veckor. Adam r bortrest så deras överlämning får 
vänta.  
Fanny - Har gjort PP till funktionärsutbildningen och snackat med Kåren om 
stadgeändringen samt ändrat stadgar och reglemente efter stormötena. 
Nils - Har fixat massor inför vinterfesten då länken stängdes i söndags. Det har kommit 
önskemål om bordsplacering och folk som glömt att anmäla sig.  
Adam -  Har planerat inför cafétack och haft överlämning samt skrivit testamente. 
Dessutom har han hållt på med städrelaterade grejer.  
Maja - Har skrivit testamente, fixat inför CV-fotografering imorgon och försökt planera in 
julfika med utskottet men det är svårt med en tid som passar alla. 
Alice - Är typ klar med testamentet. Igår var det näst sista studiekvällen och Sveriges 
Ingenjörer var på besök. Tyvärr så var det inte så mycket folk där. 
Hedda - Har intervjuat cafenissar tillsammans med Thomas och Adam, skrivit testamente 
och haft överlämning med ÖPK. Phøset är klara med sina överlämningar så nu är det bara 
spexplanering kvar. 
 
§ 7 Information från TLTH 
Ingen information från TLTH då varken Markus eller Måns var närvarande på mötet. 
 
§ 8 Föregående möte 
En svensk-engelsk riktlinje röstades in 
 
§ 9  Inröstning av funktionärer 
Valberedningens förslag röstades igenom på samtliga poster. Vilka är följande: 

Inköpschefer (2) 
Anna Hagberg V2 

Cafénissar (3) 
- 
Caféförmän (10) 
Max Gref V3  
Lovisa sjöberg L2 
Angelica Järpedal L2 
Joel Lettevall V1 
Hanna Gardshol V1 
Sanna Jörgensen V1 
Emilie Urzander L2  

Näringslivskontakter (4) 
Tilda Herbertsson V3 
Kajsa Ragnarsson V2 
Emma Rosén L2 
August Liljenberg L2  

Alumniansvariga (3) 
- 

Taktiker (4) 
Thomas Forsberg 
Anders Hägge 
Adam Rosell 
Ebba Silfver 

Studerandeskyddsombud (1) 
- 



Likabehandlingsombud (3) 
- 

Världsmästare (3) 
Joel Letteval V1  

Sektionsansvariga för Her Tech Future (2) 
Fredrica Samuelsson V3 
Anna Fasold Bi3 

V-BiL-ansvariga (2) 
- 

Fanbärare (1) 
Jakob Mellin V3  

Webmaster (2) 
Erik Arnebrant V2 

Sektionsfotografer (4) 
Hilda Sten L1 
Moa Lilja L1 
Gustav Eriksson L2 
Elin Andersson V2 

Artdirektor (2) 
Niklas Thuresson V3  
Elin Andersson V2 

Sångisar (3) 
Hanna Sandström Bi3 
Ludwig Winberg V4 
Niklas Thuresson V3 

 
Maja utlyser de vakantsatta posterna. 
 
Det finns tre funktionärer som valdes in på BIIFs HT-möte som även är funktionärer på 
sektionen. Samtliga valdes in, vilka är följande: 
Studerandeskydds- och likabehandlingsombud  
Emil Renström Bi19 
 
Världsmästare  
Linnea Edlund, BI19 
 
Studierådsordförande 
Alexander Dreveros, BI19 
 
§ 10  Överlämning 
Nästa tisdag har vi i  Styret 19 överlämning med Styret 20. Vad ska vi ta upp? Lokalfrågan, 
ekonomin, hur fungerar ett styrelsemöte, samlingsmöte med sektionens kassörer, laga 
bord på TT, sittningsregler i sångbok, värdegrund för funktionärer, soundbox-schema, 
funktionärsdriven och storskiphte. 
 
Fanny och Thomas skriver en agenda innan tisdag. Det börjar 19.30.  
 
§ 12  Övrigt 
Spex till vinterfesten 



Det är på gång. Klockan nio på lördag ska vi filma.  
 
Storskiphte 
Hedda undrar vem hon ska bolla över kontakten från stugan till. Det är en av Vice 
Ordförandes uppgifter enligt reglementet men vi diskuterar detta på överlämningen 
nästa vecka. 
 
BIIF på hemsidan 
Maja tar upp att BIIF har en sida på V-sektionens hemsida som just nu är inaktuell vilken 
bör uppdateras. Tydligen används inte denna sidan och det finns ingen knapp för den. 
Webmastern kan skapa en knapp och uppdatera till aktuella funktionärer. Detta kan göras 
till nästa år då de nuvarande funktionärerna bara har några veckor kvar. Var ska knappen 
ligga? Kanske under brandingenjörsprogrammet? Maja pratar med BIIF och sitt utskott. 
 
Punktering på V-BiL 
I helgen hände detta vilket är lagat nu. Ska vi be om ersättning för däcken då den hyrdes 
av en privatperson? Handlar om 2200 kr. I bokningen står det att om en privatperson hyr 
bilen ska denne ersätta alla skador. Ebba pratar med den som hyrde bilen i helgen.  
 
Revisorer 
Revisorsutbildning nästa vecka så vi behöver tillsätta de resterande posterna så fort som 
möjligt. Maja utlyser posterna snabbt. 
 
§ 12 Beslutsummering 
Inval av funktionärer, se ovan. 
Den som hyrt V-BiLen betalar för punkteringen.  
Fanny och Thomas gör en dagordning till överlämningen. 
 
§ 13 Beslutsuppföljning 
Förra veckan valdes en ny riktlinje in. 
 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag 10/12 12.00, (obs ny sal). 
 
§ 15 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.07. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Fanny Selin 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 



 
  
Thomas Forsberg 
 
 
 
 
 
 
 
Alice Stilgård 
 
 
 


