
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande Fanny Selin 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Skattmästare              Ebba Silfver 
Utbildningsminister              Alice Stilgård 
Sexmästare Nils Markgren 
Cafémästare              Adam Rosell 
Øverphøs Hedda Skarsgård 
Infochef Maja Wilhelmsson 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg förklarar mötet öppnat 12:22 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Adam Rosell som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Anders Hägge och Alice Stilgård som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Alice -  Inte gjort så mycket sen förra mötet. Haft ett möte och nått foto med utskottet. 
Anders - Näringslivet rullar på. Kanske en till sponsor till jubileumet. 
Nils - Sökt lite tillstånd till bland annat BIIF. Fått godkänt tillstånd för jubileumspuben. 
Ebba - Äntligen fått bankkorten till sektionen. Löpande arbete fortlöper som vanligt.  
Fanny - Möte med strategigruppen, utvärdera L-tek. Formulär till lantare innan sommaren 
för att sammanställa i höst. Fixat med  föredragningslistan inför vårterminsmötet. 
Hedda - Snart påsk, ska hem. Roligt i helgen. ÖPK igår, snackade alkohol på lophtet, 
intersektionella event. Ny phadder tillsatt efter avhopp. Eventansvariga tillsatta och vad 
dom ska göra.  
Adam - Möte med maskin angående tackfest.  
Thomas - Bakat och fixat med blommor.  Pratat med Christina. 



Maja - Kontakt med infogrupp om bla fotograferingar. Kollat igenom stadgar, finns 
tydligen många olika som inte är aktuella. Ska prata med Märta angående detta.  
Amanda - Sportkväll, fifaturnering. 
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - Jubileumsbal på samma datum som V-sektionen har bal. Kollat vad kåren kan göra 
angående lokaler. Ska fixas riktlinjer med samma regler för alla hus.  
Marcus - Jättefunktionärsfesten den 4e maj. Tandemfest på lophtet i veckan. Pub i 
cornelis idag (16/4).  
 

§ 8 Föregående möte 
Styrelsen bestämde om att lägga fram en plan för övningssalar men avvaktar något med 
det. Luleå förra veckan. 

 
§ 9 V-konferensen 
Det gick bra. Avvaktar att KTH ska höra av sig angående fortsatta planer på V-konferens 
och när/om den ska genomföras i höst. 
Lite lärdomar från helgen: 
Chalmers låter alla funktionärer skugga sin föregångare innan man träder på. Det kan vara 
en god idé att låta nya funktionärer vara med på möten och dagliga verksamheten.  
Jämställdhetsveckor/temaveckor är något att funderar på om sektionen vill ha. Eventuellt 
med lunchföreläsningar, workshops mm. Thomas sätter upp en mall för det.  
Att belöning för att skriva CEQ-enkäter ska nå fler personer, kanske låta alla 
sektionsmedlemmar som skrivit sina CEQ-enkäter få fika/kaffe. 
Äger vi vår logga? Kolla upp det för att undvika rättsliga tvister. 
Nästa gång Lund anordnar V-konferens kan Concretum vara med och göra något event. 
Psykosociala rundor, kolla hur folk mår. Har gjorts liknande på V-sektionen i form av 
enkät. 
Geosektionen hade en knapp på hemsidan “tyck till om utbildningen”. Synpunkter om 
lärare, scheman osv.  
Saknades vissa motsvarande poster, hur kan man lösa så alla poster får ut något på 
konferensen? 
Få in folk temporärt i utskott för att göra kortare projekt. Inte vara fullfjädrade 
funktionärer kanske då det blir för många. Phaddrar och sångarstrid ett liknande koncept. 
 
 

§ 10 Vårterminsmötet 
Vi går igenom hur mötet ska gå till. 33 anmälda till mötet. 21 pizzor beställda.  
 

§ 11 Gemenskap med andra sektioner 
Vi bör jobba med att bjuda in andra sektioner till events, exempelvis pubar och sittningar. 
Enligt stadgar är det inte tillåtet att utesluta sektioner. Det är bra att se över hur 
marknadsföringen går till.  
 

§ 12 Övrigt 
Maja har planerat arkivstädning och vi planerar ett styrelsehäng. Till nästa år kan det vara 
bra att Phöset har ett eget kort för inköp 

 
§ 13 Beslutsummering 
Inga beslut tagna. 
 

§ 14 Beslutsuppföljning 



Det går bra för jubileumet. 360 anmälda och anmälan ska öppnas igen under onsdagen. 

 
§ 15 Nästa Möte  
Första tisdagen nästa läsvecka. 7:e Maj.  
 

§ 16 MOFMA 
Ordförande förklarar mötet avslutat 13:11 
 
 
 
 

Vid protokollet 
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Alice Stilgård 

 
 
 
 


