
 
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 
Informationschef Maja Wilhelmsson 
Utbildningsminister Alice Stilgård  
 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg mötet öppnat 12:10. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Anders Hägge som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Fanny Selin och Adam Rosell som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Mår bra, bokat in personliga möten med alla.  
Maja - Dokumenterat jubileumsveckan på instagram.  
Adam - Har mycket, arbetar med cafétack och dylikt.  
Nils - Anordnade pub föregående vecka som det var bra uppslutning på.  
Ebba - Lite stressad men positiv, har mycket löpande arbete.  
Fanny - Möte med programutskotten om nollningen samt VoV-event om resa till Lomma.  
Hedda - Mycket förberedelser inför phadderutbildning samt satt upp mål för vad som ska 
fixas inför sommaren.  



Amanda - Förberedelser inför paddlingen. 
 
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - Det finns möjlighet att förtidsrösta till EU-valet i studiecentrum.  
 

§ 8 Föregående möte 
Formuläret till städare och personal om inte klart, men Amanda och Fanny jobbar på det.  
 
Diskuterade om hur styrelsen och phøset skall dela på styrelserummet under nollningen. 
Styrelsen kommer kunna låna BIIF:et under vecka 1-3 för tisdagens styrelsemöte. Dock 
inte vecka 0 då BIIF kommer behöva nyttja det mycket.  
 
Inget nytt gällande omfördelning av rum.  
 

 
§ 9  Utlysta och utlysa poster 
 
Valberedningen har nominerat Tilda Herbertsson till valberedare och Anna johansson till 
matfantast. Styrelsen godkänner valberedningens förslag.  
 
Vi utlyser de överblivna poserna igen. Ansökningen sker via personligt brev till Thomas 
Forsberg. Sista anmälningsdag sätts till lördagen den 1/6. Styrelsen håller därefter ett 
extrainsatt möte för att välja in funktionärerna. Beslut om när mötet hålls sker i 
messengergruppen.  
 
§ 10    Vakterna på jubiléet 
 
Många upplevde att vakterna använde övervåld under jubileumssläppet. Samma personer 
som våldsamt blivit avvisade från släppet kom i igen. Vilket väcker frågan om det hårda 
avvisandet var nödvändigt.  
 
Styrelsen beslutar om att gå ut med en enkät om hela jubileumsveckan för att undersöka 
medlemmarnas uppfattning av hela jubileumsveckan. I enkäten kommer det finnas 
möjlighet att uttrycka åsikter om saker som varit dåligt. Detta kommer i sin tur användas 
som underlag för kontakt med vaktbolaget. Thomas och Maja tar ansvaret för att denna 
enkät. Målet är att enkäten kommer ut under vecka 21.  
 
En fråga kommer även skickas till jubileumskomiteen ifall de skulle kunna skriva ett 
testamente till nästkommande.  
 
 
§ 12 Övrigt 
Listor på nollorna inför nollningen Ladok-Kåren-Phøset. 
 
Klagomål om en tandemgeneral, dåligt beteende och inget ansvarstagande under själva 
tandem samt berusad. Bra arbetat av den andra. Kårens kontakt kommer kolla vidare om 
kontraktsbrott.  
 
Ett tidigare förslag från husstyrelsen var att en LTH-flagga, en sektionsflagga samt en 
husflagga ska hängas i flaggstängerna utanför V-huset. Efter dess att Thomas pratat med 
några från BIIF efter deras resa till Luleå kom idéen att istället ha tre programflaggor. 
Thomas tar upp detta förslag under nästa Husstyrelsemöte.  



Kåren kommer hålla en utbildning den 1 Augusti om sexuella trakasserier för alla 
styrelsemedlemmar. 
 
Sommarträff för styret 2-4 augusti. Alla som har en plats att vara kollar upp det och vi 
diskuterar vidare. 
 
Alice undrar över upplägget för skugga en student. Det går genom kåren men kan ta 
väldigt lång tid i vissa fall. På BIIFs hemsida finns en mail direkt till Gustaf för kontakt och 
de biobiljetter den skuggade brukar få får BIIF av programledningen. Alice undrar om det 
är okej från kåren om vi sköter det själva. Måns tar upp det med Kåren och ser 
möjligheterna.  
 

§ 13 Beslutsummering 
Vi har valt två funktionärer, Tilda Herbertsson, valberedare och Anna johansson, 
matfantast. 
 
Vi utlyser de icke tillsatta posterna åter.  
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Jubileet var väldigt lyckat, med några få motgångar.  
 
§ 15 Nästa Möte  
Vi beslutar om ett extrainsatt möte inom två veckor.  
 

§ 16 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.03. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Anders Hägge 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Fanny Selin  

 
 
 
 
 
Adam Rosell 

 
 
 


