
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande Fanny Selin 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Skattmästare              Ebba Silfver 
Sexmästare Nils Markgren 
Cafémästare              Adam Rosell 
Øverphøs Hedda Skarsgård 
Aktivitetsutskottet Amanda Bender 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg mötet öppnat 12:15. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Amanda Bender som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Ebba Silfver och Hedda Skarsgård som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Måns medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Har varit i kontakt med CG och fått kontaktuppgifter till lokalvårdarna så att vi kan 
kontakta dem för att prata om situationen av städningen. Han har även mailat Andreas 



Svensson om att ändra rumsbeskrivningarna på våra lokaler. Varit på möte med 
ordförandekollegiet.  
Anders - Haft lunchföreläsning med Midroc, och ska även ha lunchföreläsning imorgon och 
nästa vecka. Ska på kollegiemöte ikväll. På torsdag ska utskottet ha mailstuga för att hitta 
lunchföreläsare till nollningen och sponsring till nollekampen.  
Hedda - Temasläppet gick bra, mycket nöjd. Har haft möte med L-tek o VoV-event om deras 
medverkan under vecka 0. Har varit på øpk-möte. Phøset jobbar med att planera nollningen. 
Har phadderutbildning nästa vecka.  
Amanda - Har haft crossfit vilket var lyckat och fortsätter planera brännbollsturneringen på 
torsdag och kanothajken nästa vecka. Har haft sportkväll. 
Ebba - Har skött löpande arbete. 
Fanny - Har skrivit på kontrakt för hyran av Lophtet inför kräftskivan och varit på 
vicekollegiemöte. Har börjat ta fram ett frågeformulär till lokalvårdare, lärare och elever 
tillsammans med Amanda. 
Nils - Temasläppet gick bra, planerar inför puben på torsdag. 
Adam - Planerar inför cafétack och har haft kickoff med maskin. Nissarna grillar till lunch idag. 
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - I kåren jobbar de med att ta fram en policy för användningen av engångsartiklar och 
plast. 
 

§ 8 Föregående möte 
Amanda och Fanny har påbörjat enkäten som ska delas ut till städare, lärare och elever. 
Enkäten ska skrivas klar så att den kan skickas ut. 
 
Att skriva en policy om användning av engångsartiklar har ej påbörjats. 
 
Diskussion om hur det ska bli fler jobbare i caféet fortsatte. Det bör göras tydligare vilka som 
leder cafétävlingen (enskilda personer och phaddergrupper) exempelvis genom att göra en 
“high score”-lista på väggen i caféet. Utskotten ska stå i caféet under nollningen. 
 
Arbetet med att undersöka vilka som ska ha access till caféet ska genomföras. 
 
Ett enklare schema inför jubileumshelgen uppfördes. Styrelserna från Luleå och Chalmers 
kommer på torsdag respektive fredag. 

 
§ 9 Styret+phöset städning  
Förra året var det tryckt stämning mellan phøset och styrelsen under nollningen då städningen 
av styrelserummet inte sköttes. För att undvika det i år ska det hållas en god kommunikation 
mellan phøset och styret. Phøset får nyttja styret under nollningen och styret förlägger sina 
möten i Biifet. Dessutom lägger vi en stående bokning i grupprum 15 samtliga skoldagar under 
nollningen så att sektionens utskott kan ha sina möten där. Eftersom phøset har styret under 
nollningen så ansvarar de för städningen under dessa veckor. 
 



§ 10 Rockad av rum 
Thomas undersöker möjligheten att flytta om rummen för att få fler mötesrum. Önskvärt att 
aktuförrådet flyttar in i arkivet och sexetförrådet flyttar till aktuförrådet och sexetförrådet blir 
nytt mötesrum. Thomas har mailat Andreas Svensson om en förfrågan om att ändra 
beskrivningen av dessa rum för att möjliggöra en flytt. 
 

§ 11 Jubileumsgäster 
Totalt 8 gäster från Chalmers och LTU kommer under jubileumshelgen. De ska bo hos Thomas 
och hos Per. Thomas möter dem vid bussen. 

 
§ 12 Övrigt 
L-tek undrar om vi kan hjälpa dem att hyra en föreläsningssal för att titta på 
säsongsavslutningen av GoT. Vi tror inte att vi kommer kunna hyra en föreläsningssal för detta 
ändamål. Hedda pratar med henne för att titta efter en annan lösning  

 
E- och D-styrelserna ska ha tackfest för sina funktionärer och undrar om de får låna vår boom 
box. Det är okej. 
 
Vov-event ska ha ett event på programdagen under nollningen som MVB ska sponsra. 
Vov-event vill ta del av sponsen för att köpa in mat med mera under eventet. Ska försöka ordna 
en motsvarande summa pengar till L-teks programdag.  
 
Phøs Frida påminner om att styrets personliga texter till nolleguiden ska vara inskickade senast 
10 juni.  
 
Nils vill höja beloppsgränsen för kortköp på sexetkortet. Ebba ska undersöka möjligheten att 
höja gränsen. 
 
Jubileumsgruppen ska ha en projektor i Arenans foajé under jubileumet och undrar vilka bilder 
som ska visas. Vi ger förslag om att visa eventbilder, arkivfoton, företagsloggor och 
sektionsloggan. 
 
VT-mötet diskuteras. Styrelsemedlemmarna är nöjda, många medlemmar var med på mötet 
vilket var kul. Till HT-mötet ska vi ha mer argument när vi svarar på inkommande propositioner 
och ha mer sammansvetsade svar och undvika att prata i mun på varandra.  
 
Efter Vov årskurs 5s exresa så lämnade de sitt överskott från sin budget till sektionen och nu vill 
de äska pengar till sin examenssittning. Vi hjälper dem att boka Lophtet och betala hyran och 
samma sak ska gälla för L årskurs 5. 

 
§ 13 Beslutsummering 
Inga beslut fattades under mötet. 
 

§ 14 Beslutsuppföljning 



Arbetet för jubileumsgruppen går framåt. Jubileumet är på lördag så gruppen är i slutskedet av 
sitt arbete.  
 
§ 15 Nästa Möte  
Nästa tisdag 21/5 12.00.  
 

§ 16 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.15. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Amanda Bender 

 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Ebba Silfver  

 
 
 
 
 
 
 
Hedda Skarsgård  

 
 
 
 


