
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande Fanny Selin 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Skattmästare              Ebba Silfver 
Sexmästare Nils Markgren 
Cafémästare              Adam Rosell 
Aktivitetsutskottet Amanda Bender 
Infochef Maja Wilhelmsson 
Utbildningsminister Alice Stilgård 

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

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Fanny Selin som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Anders Hägge och Adam Rosell  som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Markus medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Har sen senaste mötet hållit på med löpande arbete. 
Anders - Förra veckans lunchpresentation gick strålande och näringslivsgruppen har 
jobbat med att boka in företagsevent under hösten och till och med några event nästa år. 
Amanda - Det går bra för Aktu och de var med på FLAGGtastic och spexade på 
nationssittningen i fredags. De var även med på söndagsmyset men tyvärr var det dålig 
uppslutning av nollor och phaddrar. De skulle hållit i förfest innan VMA-sittningen vilken 
ställdes in på grund av regn.  
Ebba - Har arbetat löpande. 
Fanny - Har spikat datum till HT-möte och V-dagen samt gjort städschema för styret som 
ligger i driven. 



Nils - Igår höll sexet i en lyckad VMA-sittning och nu planerar de inför programsittningen 
imorgon och puben på fredag. 
Adam - Caféet höll i brunchen i lördags och var även med på söndagsmyset.  
Maja - Sålde väldigt många märken på FLAGGtastic och tyvärr ställdes märkes-picknicken 
in igår på grund av regnet. Fotograferna sköter sig själva och är duktiga. 
Alice - Har varit på SRX där de bland annat pratade om det nya upplägget av meritpoäng. 
Studieråden har hållit i en studiekväll som gick bra. Hon har börjat planera en kick-off till 
när de nya studierådsrepresentanterna valts in.  
 

§ 7 Information från TLTH 
Markus - Kallelsen till första fullmäktigemötet har skickats ut. Datumet för FM-valet har 
också spikats till den 7 nov. Nomineringar kommer ut snart. LU har tillsatt en grupp som 
ska undersöka studenthälsans uppdrag. Regattafest på söndag,  gasque är öppet mellan 
17-22 och det är gratis inträde! 
 

§ 8 Föregående möte 
Sektionens HT-möte är spikat till den 5-6 nov. De sista posterna från VT-mötet ska utlysas 
efter nollningen. Vi har V-dag den 4 okt. Nils har inte hört av sig om värmeskåpet som är 
trasigt i caféet än.  

 
§ 9 Nollningen 
Hedda är sjuk idag men Thomas pratade med henne igår och hon sa att det hade gått bra 
generellt. Det händer mycket samtidigt men de har hanterat och löst det som inte har 
fungerat hittills. På fredag kör vi lunchmöte om vårt spex till gasque.  
 

§ 10 Enkät från SVL 
SVL ska göra en programspecifik enkät för att undersöka hur studenterna mår och vill ha 
vår hjälp med frågor. Alice berättar att likabehandlingsombuden jobbar på detta just nu 
så vi låter dem ta över. Vi vill dock att Alice förmedlar att ha med en fråga om antalet 
studieplatser som finns i V-huset. 
 

§ 11 Övrigt 
KTH har hört av sig igen om V-konferensen men vi tycker inte det känns så motiverat att 
åka då vi går av en månad senare. Fanny meddelar att vi inte kommer.  
Vi avvaktar med att skicka ut enkäten om övningssalar tills efter nästa tentaperiod.  
Vi vill ha med Concretum mer på sektionen än nätverkspub och mentorskapsprogram. 
Många av våra medlemmar vet inte ens vad Concretum är så vi tänker att de kan 
presenteras i veckobrevet. Maja hör av sig och frågar dem. En annan idé är att kanske ha 
en inspirationsföreläsning under en lunch när de får berätta om deras karriärer. 
Concretum vill fira sitt 20 årsjubileum den 8 nov men de vet inte upplägget ännu. 
Hur ska vi få in fler internationella studenter som engagera sig på sektionen? Maja och 
Alice jobbar just nu med en policy om hur vi ska sprida information på engelska. En tanke 
är att kanske ha ett utskott som leds av världsmästaren som internationella studenter får 
söka. Annars tycker vi det är kul om de vill stå i caféet, komma på våra pubar eller på 
sportkvällarna. Alice som är internationell HP kanske kan informera sin phaddergrupp om 
detta. 

 
§ 12 Beslutsummering 
Inga beslut fattades under mötet. 
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning. 



 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa onsdag 18/9 12.00.  
 

§ 15 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.15. 
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