
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Vice ordförande Fanny Selin 
Utbildningsminister              Alice Stilgård 
Sexmästare Nils Markgren 
AktU-ordförande Amanda Bender 
Cafémästare              Adam Rosell 
Øverphøs Hedda Skarsgård 
Infochef Maja Wilhelmsson 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Vice ordförande Fanny Selin öppnar mötet 12.10. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Maja Wilhelmsson som protkollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Amanda Bender och Hedda Skarsgård som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Inspektor Karin, Kårkontakter Sofia och Marcus samt Jubileumsgeneral 
Jakob medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick.  

 
§ 6 Runda bordet 
Alice- Har mailat och fixat med Storskiphtet, bokat möte med Josephine om budget.  
Nils- Har fixat med tillstånd till Branchdagspub samt Branschdagsgasque och pratat och 
bokat med Her Tech Futures projektgrupp inför deras evenemang senare i vår.  
Fanny- Har varit på möte med Christina Glans angående städningen under tentaperiod och 
kommande evenemang samt skrivit dagordning med Thomas.  



Amanda- Har bokat bussar inför storskiphte samt planerat en fotbollsdag  den 9/2 med 
AktU. 
Hedda- Val av HP och Peppare har planerats, intervjuer sker nästa vecka.  
Adam- Har fått nya funktionärer och jobbat med scheman och att fixa jobbare.  
Maja- Har fixat med hemsida, mail och facebook. Beställt pikéer och koppar. Mailat om 
ordensband. Förberett för hoodiebeställning. Har fixat med vinterfestbilderna. Inventerat 
ouvvar och sångböcker.  
Karin- Vill att vi ska diskutera våra förväntningar inför hennes roll och vad hon kan hjälpa till 
med. Informerar hur det brukar vara.  
Sofia - Berättar att hon endast är kvar i två veckor till sedan får vi en ny kårkontakt. 
Marcus - Berättar att han är den nya aktivitetssamordnaren på kåren.  
Jakob - Har jobbat med jubiléet.  

 

§ 7     Information från TLTH 
Nya funktionärer är tillsatta och de håller på att starta upp för terminen.  

 
§ 8     Storskiphte 
Stuga samt aktivitet och buss är bokad. Diskussion kring budgeten, om vi har råd med 
tilltänkt aktivitet samt vad evenemanget ska kosta. Beslut tas nästa vecka och då kommer 
även evenemanget ut.  

 
§ 9    Jubileumsbalen 
Jakob informerar om budget och kostnader. Vi pratar om att det är rimligt. Vi diskuterar 
även om vilka olika förslag vi har för att få in mer pengar. Vi bestämmer att vi tar ett beslut 
nästa vecka.  

 
§ 10   Hoodies 
Maja informerar om att vi vill Prolog vill ha färglogga i år. Det blir hoodieprovning nästa 
måndag. Tröjorna beställs efter att peppare och HP väljs in. De kommer troligtvis inte att 
hinna komma till skiphtet.  
 

§ 11 Uppstart funktionärsgrupper 
Info om att alla i styrelsen ska ta kontakt med sina undergrupper. Är man osäker så kan man 
titta i sektionsträdet.  

 
§ 12 Träffar med Concretum 
Concretum vill att äta middag med styrelsen under tentaperioden. Datum sätts nästa vecka.  
De vill även ha ett ordensmöte i maj/juni. 
 

§ 13  Övrigt 
Nils undrar om när namnbyte på bankkort sker. Innan vi kan beställa nya bankkort så måste 
bokslut göras av Filip  
Hedda undrar om datum satts för VT-möte och vi pratar om att det borde göras så snart 
som möjligt.  
Karin tar upp att hon gärna vill ha alla datum där vi önskar ha med henne så tidigt som 
möjligt för att hon ska ha störst chans att kunna vara med.  
 



§ 14 Beslutsummering 
Inga beslut togs.  
 

§ 15    Beslutsuppföljning 
Inga besult att följa upp.  

 
§ 16    Nästa Möte  
Nästa möte är den 29/1 i Styrelserummet klockan 12.10. 
 

§ 16 MOFMA 
Vice Ordförande Fanny förklarar mötet avslutat kl 12.40 

 
 
 

Vid protokollet 
 
Maja Wilhelmsson 

 
 
______________________ 
 
 
Justeringspersoner 
 
  
Amanda Bender 

 
 
_________________________ 
 
 
Hedda Skarsgård 

 
 
___________________________ 
 


