
 
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 Maja Wilhelmsson som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Fanny Selin och Amanda Bender som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - är nöjd och glad.  
Maja - Infoutskottet sköter sig bra under nollningen. Försäljningen av ouvvar och märken 
har flutit på bra. 
Adam - Caféet har flutit på.  
Nils - De första evenemangen har gått bra.  
Ebba - Betalningarna under nollningen har flutit på bra. 
Fanny - Kräftskivan blev lyckad, programutskottet sköter sig exemplariskt.  
Hedda - Nollningen känns bra hittills och phøset är glada.  



Anders - Har beställt mat till föreläsningen som är närmaste veckan. 
Amanda - Ikväll är det sportkväll, AktU är taggade på nollning. 
Alice - Den första studiekvällen och fuskföreläsningen blev bra.  
Karin - Medverkade vid vett och etikettsittningen.  
 
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - Sveriges Ingenjörer har lunchföredrag hela veckan och om man vill gå brukar det 
finnas gratis sallader över. En ny prodekan ska väljas.  
Markus - Imorgon är det full rulle på campus och det är även draggningspub i Cornelius. 
Sångarstriden och nyårsbalen saknar projektgrupp, evenemangen ställs in om inte det har 
löst sig till början av oktober.  
 

§ 8 Föregående möte 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.  

 
§ 9 Nollning 
Nollningen går bra. Eventen är i princip färdigplanerade. Det är främst de intersektionella och 
internationella evenemangen där det är en del kvar att planera. 
 
Efter helgen hittades alkohol och ölspill i V-huset som Phøset fick städa upp. Detta är tråkigt 
eftersom att de har varit tydliga med att alkohol inte ska vara i huset och har påmint alla phaddrar 
om vad som gäller.  
 
Styrelsen ska gå på sportkvällen, VMA-sittningen, Nollelördagen och Gasque. I övrigt ska vi vara 
med så mycket vi vill och kan. 
 
Styrelsen ska vara med och spexa på Gasquen.  
 
Sexet behöver få in sina internfaktureringar. De som fått fakturor ska vara snabbare med att 
betala. Ebba och Nils diskuterar det vidare hur de kan låna pengar för att klara evenemangsutlägg.  
 
 

§ 10    Höstterminsmöte 
Vi diskuterade datum för HT-möte samt upplägg för sektionssafari. Fanny pratar med BIIF om 
anslutning till deras branschdag kring 5:e och 6:e november. Utifrån när dessa datum kan spikas 
beslutar valberedningen om datum för sektionssafari.  
 

§ 11 Övrigt 
Kollegier: Kåren vill utvärdera de kollegier som finns. Måns går igenom dessa och vi pratar 
igenom varför vi går på dem och inte. Finns problem med uppslutning av funktionärer 
från både våran och andra sektioner. Vissa anser även att de inte har så mycket att 
diskutera på kollegiemötena. Vi är generellt positiva till kollegierna men att vissa av dem 
behöver struktureras om. Framförallt øk och øpk fungerar bra enligt oss.  
 
Jubileum: Sektionen gick minus 118.000 kronor vilket är ett bättre resultat än väntat.  
 
Fyllnadsval: Matfantaster och Valberedere ska fyllnadsväljas. Dessa poster kommer att 
utlysas efter nollningen. Maja ansvarar för det.  
 
V-dagen: Pub och mat inomhus i V-café. Styret, VoV-event, L-tek, BIIF håller i det. 
Preliminärt 4:e okt.  
 



Värmeskåp i Caféet: Värmeskåpen i caféet fungerar inte som de ska. Nils kontaktar 
Akademiska hus kring de ska lösa det. 
 
Markus: Markus ger oss den efterlängtade bäverdräkten från Teknologkåren till sektionen 
och vi firade med alkoholfritt Magnumbubbel.  
 
 

§ 12 Beslutsummering 
Inga beslut togs. 
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 
§ 14 Nästa Möte  
Onsdagsmöten under nollningen. Nästa möte är 11 sept. 
 

§ 15 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.05 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Maja Wilhelmsson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Fanny Selin  

 
 
 
 
 
Amanda Bender 

 
 
 


