
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Skattmästare    Johan Östberg 
Utbildningsminister   Sigrid Skarsgård 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
Øverphøs    Jakob Kullmann 
Lantmästare    Bella Ahlfors 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppnat 12.10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 
 Mötet beslutar att godkänna Gary Lai som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
 Mötet beslutade att godkänna Sigrid Skarsgård och Bella Ahlfors 
 justeringspersoner.  
 
§ 4 Adjungeringar 
  
 Mötet beslutade att adjungera Anders Nilsson från kåren. 
 
§ 5 Dagordning 
 
 Mötet beslutar att godkänna dagordningen i föreliggande skick.  
 
§ 6 Runda bordet 
 

Gary Lai har sålt ouveraller med informationsgruppen och stöttat phøset i 
deras arbete. 

 
Sigrid Skarsgård fixar det sista inför phuskföreläsningen på onsdag där de 
presenterar studierådet.  

  
 
 

MÖTESPROTOKOLL 
 
Styrelsemöte:    Nr 15, 2017 
Datum:     2017-08-22 
Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset, Lund 
 



 
Victor Engvall har mycket att göra nu när nollningen dragit gång och 
förberedelserna för sittningarna är i full gång. 

 
Bella Ahlfors har tagit hand om de nya lantstudenterna och spelat in film 
inför S.T.O.R.M. Haft L-tek möte kring  

 
Johan Östberg har skickat ut v-bilsfakturer och gjort löpande arbete. 
Beställt en ny iZettle. 

 
Susanna Sjöstrand planerat och haft hand om väg- och vattenstudenterna 
på rundvandringarna för dag 1. 
 
Mirass Jalil bytt leverantör, spelat in film och preppat mycket inför 
skolstart. 
 
Samuel Plönning har haft om stora frågan kring BIIF/L-TEK och en del 
möten med OPK. 

  
§ 7 Information från TLTH 
 

Anders Nilsson sitter hos kåren som generalsekreterare. Kåren har haft 
problem med medlemshantering på sin hemsida och det kan drabba vår 
medcheck. Detta kommer att åtgärdas snarast. 

 
§ 8 V-event, L-event, L-tek tillägg 
 

Ett tidigare förslag har tagits upp gällande grupperna ”V-event och L-event” 
där de har i uppgift att hålla i programriktade events (2-4 st) per år, ta hand 
om nollorna under första veckan, dra i nordiskt möte osv. Detta för att ha en 
kompromiss med BIIF. Mötet beslutade om att detta är en bra idé och 
kommer att ta upp detta igen om det blir aktuellt. 

 
§ 9 Overallbyte, upplägg 
 

Samuel har haft möte med Dante kring overallbyte och förslaget är att alla 
medlemmar bjuds in till diskussionsmöte. Diskussionsmöte sker i mindre 
grupper för att sedan diskutera i storgrupp. Diskussionen kommer att 
behandla färgval, för- och nackdelar osv. innan en omröstning sker.  
 
Mötet kom fram till att Samuel ska kolla med Olivia om vad BIIF tycker om 
att ändra ovverallfärgen till blå för enkelhetens skull. 
 

§ 10 Ta bort LantOrdf & BIIFordf?  
 

Med förändring som ska ske med L-TEK innebär att L-ordf kommer att försvinna. 
Förslaget är att tillsätta en vice-ordförande om behovet finns. Sigrid ska kolla upp 
med vice-ordfkollegiet hur de gör på de andra sektionerna kring arbetsuppgifter för 
en vice-ordförande osv. Förslaget är också att ta bort BIIF-ordf.från styrelsen om 
L-ordf. försvinner. 

 
§ 11 Övrigt 
 
 Ingen punkt på övrigt. 



 
 

§ 12 Beslutsummering 
 
 Se tidigare punkter. 
 
§ 13 Beslutsuppföljning 
  
§ 14 Nästa Möte 
  
 Mötet beslöt att nästa möte hålls den 29 augusti 2017 kl. 12.10(..). 
   
§ 15 MOFMA 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.10. 
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