
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande Sandra Nimmermark 
Informationschef Sofia Johannesson 
Sexmästare Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark 
Øverphøs Natasha Majbrink 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Ellen Thunstedt mötet öppnat 12:18. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sofia Johannesson som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Anton Renmark och Natasha Majbrink som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Oskar Andersson och Karin Jönsson medverkar vid mötet.  
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns med föreslagna ändringar. 
 

§ 6 Runda bordet 
Nestor: Många i sexet är borta över vilket gör de svårt att fixa utbildningar, sy kiltar men de 

är på agendan nästa vecka. Nästa torsdag har de sin första pub.  

Natasha: Har fullt upp med intervjuer, fixa kläder och boka lokaler. 

Sofia: Publicerat sitt första veckobrev och samordnar en kickoff med infogruppen. 

Anton: Är taggad över Aktus första sportkväll i kväll, tisdag. 

Sandra: FIxat lite stadgeändringar inför godkännandet inför TLTH. 

Ellen: Börjar få ordning över vad som posten innebär, känns i nuläget som ett heltidsjobb.  

 



§ 7 Information från TLTH 
Oskar berättar att de är ett kontaktsystem som fungerar som att de sitter med på mötena 
och hjälper oss med frågor såsom vi behöver hjälp med. Ett stöd och information om vad 
som händer på kåren.  
 

§ 8 Firmatecknare  
Mötet beslutar Adam Larsson, Skattmästare, och Ellen Thunstedt, Ordförande, till 
sektionens firmatecknare enligt stadgarna.  
 
Mötet beslutar Cassandra Doggett, Cafémästare, till cafemästeriets firmatecknare enligt 
stadgarna. Nestor Bacos, sexmästare, och Alex Camango, Vice sexmästare, till sexmästeriets 
firmatecknare enligt stadgarna.  
 

§ 9 Inröstning av funktionärer  
Efter diskussion valdes följande personer in: 
Likabehandlingsombud: Märta Larsson 

Art director: Lina Holmqvist 

 

§10 Storskiphte  
Olika förslag angående aktiviteten på dagen diskuterades. Natasha, Anton och Sofia får i 

uppdrag att titta över kostnader för diverse förslag. 

Aktu har påbörjat planering över lekar de kommer anordna vid stugan. 

En symbolisk summa kommer tillfalla vid anmälning.  

BIIF-styrelsen får närvara under storskipthet. Angående kostnader för deras medverkan 

kommer att diskuteras längre fram.  

 

§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 Prolog-kväll 
Den 6 februari bjuder prolog in till den årliga casekväll för styrelsemedlemmar.  

 

§13 Beslutsummering 
Vi godkänner Adam Larsson, Ellen Thunstedt, Cassandra Doggett, Nestor Bacos och Alex 
Camango till sektionens firmatecknare.  
Vi har röstat in nya funktionärer. 
Vi har röstat att BIIF-styrelsen får närvara på storskipthet. 
 

§14 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning gjordes. 
 
 



§15 Nästa möte 
Nästa tisdag 28/1 12.10. 
 
 

§16 MOFMA  
Mötes ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.00. 
 

 
Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Anton Renmark 

 
 
 
 
Natasha Majbrink 

 
 
 
 
 
 


