
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Näringslivsansvarig   Henrik Melin 
Skattmästare    Johan Östberg 
Utbildningsminister   Sigrid Skarsgård 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
Øverphøs    Jakob Kullmann 
Brandmästare   Olivia Wernberg 
Lantmästare    Bella Ahlfors 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppnat 12.10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 
 Mötet beslutar att godkänna Bella Ahlfors som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
 Mötet beslutar att godkänna Jakob Kullmann och Olivia Wernberg som  
 justeringspersoner.  
 
§ 4 Adjungeringar 
  
 - 
 
§ 5 Dagordning 
 
 Mötet beslutar att godkänna dagordningen i föreliggande skick.  
 
§ 6 Runda bordet 
 
 Gary Lai sålde märken förra veckan och skickat ut veckobrev 
 

Sigrid Skarsgård hade frukostföreläsning med Women for Leaders förra 
fredagen. Hade även infomöte med studierådet om den nya 
läsårsindelningen.  

 
  

MÖTESPROTOKOLL 
 
Styrelsemöte:    Nr 12, 2017 
Datum:     2017-05-09 
Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset, Lund 
 



 
 
 
Jakob Kullmann har haft möte med SVL och försökt samla ihop vad dem 
gjort under året. Ska ha mer möten med programledningen på L och VoV. 
Annars försöker phöset få ihop det sista till nollningen med t.ex. märken och 
nolleguide. 

 
Bella Ahlfors har mycket med L-tek just nu. Dem är mitt inne i 
jubileumsvecka och försöker planera för den renovering som sker på L-
vägen under sommaren.  

 
Olivia Wernberg har börjat ha personliga möten med resten av BIIF för att 
utvärdera första halvan av verksamhetsåret. BIIF hade även en 
fotbollsturnering i helgen.  
 
Johan Östberg har lagt mycket tid på bokföring och har köpt en ny V-bil 
tillsammans med V-bilsansvarig. 
 
Victor Engvall har haft det lugnt sen senaste möte. Varit på möte med 
sexkollegiet på kåren där de diskuterat nollningen. Har även suttit med 
tillstånden till nollningen.  
 
Susanna Sjöstrand har anordnat paddling i helgen som blev mycket 
lyckat. Det har även varit aktukollegiemöte på kåren. 
 
Mirass Jalil har planerat inför cafétacken som kommer. Fixat frukost till 
Athena och lunch till NGVs lunchföreläsning.  
 
Henrik Melin har haft två lunchföreläsningar som gått bra.  
 
Samuel Plönning var med och planerade ”Tour de styrelse” tillsammans 
med resten av ordförandekollegiet. Varit hos Prolog med Concretum för att 
diskutera deras roll i sektionen. Löpande arbete.  

 
  
§ 7 Information från TLTH 
 
 - 
 
§ 8 Nollning 
 

Överphös Jakob Kullmann tar upp frågan om styrelsernas och utskottens 
presentation under nollningen. Sexmästeriet, AktU, Cafét, Huvudphaddrar 
och phusknollor presenteras på fredagen.  
 
Styret, L-tek och BIIF presenteras på onsdagens sittning vecka 2.  
 
Infogruppen samt NGV vill få chans att presentera sig för bättre uppvisning 
och öka söktrycket inför HT-möte.  

 
 
  



 
 
 
§ 9 Vbilens minsta debitering 
 

V-bilsansvarig Gustav är med på mötet för att diskutera den nya V-bilen 
samt frågan kring att ändra alt. ta bort minsta debiteringen för att låna bilen.  
 
Bilen köptes in igår. Gustav har tyckt det varit svårt att hitta bil men är 
mycket nöjd med den som köptes in. Det är en modell från 2008, liknande 
färg som nuvarande V-bil, manuell växellåda.  
 
Frågan nu är vilken försäkring vi ska ha, halv- eller helförsäkring. Gustav 
ska se över alternativ och pris ännu mer.  
 
V-sektionen har bara 1 p-plats och där står nu den gamla V-bilen. Den 
gamla V-bilen ska till verkstaden för att värdera skadorna och sedan 
troligtvis skrotas. 
 
För att vara extra rädd om den nya bilen ska Gustav se över avtalet och 
ändra/lägga till några regler för skötsel och underhåll.  
 
Regeln kring minsta debitering om 100 kr vid bokning tas bort. 
 
Gustav ska även se över klistermärken att sätta på bilen för att visa att den 
tillhör V-sektionen.  

 
 
§ 10 Hustomteriet / Tackmästeri 
 

På HT-mötet kom frågan upp om hustomteriets sammansättning och 
uppgift. Styrelsen vill jobba fram ett underlag för hur vi ska hantera 
personer inom sektionen som varit mycket aktiva och vill fortsätta vara det 
men med mindre ansvar. 

 
Ingen i styrelsen känner att dem har tid att ta tag i detta just nu men står 
fast vid att det är en viktig punkt som bör diskuteras vidare under 
sommaren eller hösten.  

 
§ 11  Övrigt 
 

Det finns en del saker som styrelsen behöver köpa in. Bland annat en ny 
datorskärm med tillhörande tangentbord, mus och eventuellt en ny 
scanner/skrivare. Det behövs även köpas in en ny hörnsoffa till 
styrelserummet.  
 
Gary fixar skärm + tillbehör och Bella tillsammans med Victor fixar en ny 
soffa innan nollningen.  

 
På torsdag har styrelsen tillsammans med phöset kickoff inför nollningen. 
Samuel och Jakob berättar kort om upplägget.  

 
  



 
 
 
Innan sommaren ska styrelsen ha personliga möten med Samuel igen för 
utvärdering och feedback av året som gått.  
 
BIIF ska beställa in hoodies liknande V:s funktionärshoodies och ville ha 
klartecken, vilket dem fick.  
 
Vaktmästaren klagar på att vi äter i föreläsningssalarna under lunchföreläsningar. 
Samuel ska höra vad som gäller med PG.  
 
 
§ 12 Beslutsummering 

Gary köper skärm och tillbehör. 
 
Bella Engvall köper ny soffa innan nollningen. 
 
Samuel skickar ut info om personliga möten och snackar med PG om mat 
under lunchföreläsningar.  
 
V-bilsansvarig Gustav  ser över försäkringar, att skrota den gamla bilen 
bell engall soffa innan nollning 
samme skickar ut om personliga möten 
snackar om pg med lunchföreläsning 
skjuter upp tackmästerifrågan 
tar bort minsta debitering, skaffar försäkring, skrotar gamla, ändra avtalet 

 
 
§ 13 Beslutsuppföljning 
 
 Samuel och Jakob planerar vidare inför kickoffen med phöset. 
  
 Victor planerar inför kickoff med styret/L-tek/BIIF 
 
§ 14 Utvärdering möte 
 
 - 
  
§ 15 Nästa Möte 
  
 Mötet beslöt att nästa möte hålls den 16 maj 2017 kl. 12.10(..). 
   
§ 16 MOFMA 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.05. 
 
 
  



 
 
 
Vid protokollet 
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Justeringspersoner 
 
 
Jakob Kullmann 
 
 
 
 
Olivia Wernberg 
 
 
 


