
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Skattmästare    Johan Östberg 
Utbildningsminister   Sigrid Skarsgård 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
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 Susanna Sjöstrand och Johan Östberg 
 justeringspersoner.  
 
§ 4 Adjungeringar 
  
 Mötet beslutade att adjungera My Reimer från kåren och Dante Zia. 
 
§ 5 Dagordning 
 

Mötet beslutar att lägga till punkten ”L-tek-dokument” som punkt § 10. 
 
§ 6 Runda bordet 
 

Gary Lai har skickat veckobrev igen och sålt sektionströjorna.   
 

Sigrid Skarsgård fixar det sista inför föreläsning med FEM-ark och har haft 
om studiekväll i måndags. 
 
Victor Engvall hade rogramsittning förra veckan, Zeus&Athena och VM-
sittning.  

 

MÖTESPROTOKOLL 
 
Styrelsemöte:    Nr 16, 2017 
Datum:     2017-09-05 
Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset, Lund 
 



Bella Ahlfors har varit med L-tek på programsittning, haft möte kring 
renovering på L-vägen och jobbat med L-TEK-dokument  

 
Johan Östberg har gjort löpande arbete, skickat fakturor.  

 
Susanna Sjöstrand har tillsammans med AktU hållit i söndagsmys som 
blev väldigt lyckat. Spexat på nationssittning 

 
Samuel Plönning har haft diskussion med kåren kring FLYING-biljetterna 
och möte med OK. 
 
Oliva Wernberg har varit på programsittning med BIIF och diskuterat med 
BIIF. 
 
Henrik Melin har förberett inför lunchföreläsningen med Ramböll, varit på 
NVG-kollegiummöte och träffat mentorskapsprogrammet.  

  
§ 7 Information från TLTH 
 

Kåren har valt in en ny heltidare. På styrelsemötet på torsdag ska 
förberedelser göras inför fullmäktigemöte. 

 
§ 8  Ouverallbyte 
 

En del blandade reaktioner har ryktats på sociala medier men ingenting har 
egentligen nått styrelsen. Inför diskussionsmötet kommer beskrivning av 
mötets upplägg att skickas ut. Diskussionsmötet kommer inte att vara 
beslutfattande. BIIF ska även ha ett möte med sina medlemmar för att 
förtydliga BIIFs ståndpunkt i frågan.   

 
§ 9 Sittning med M-styret 
 

Inför VM-sittningen onsdag 6/7 kommer V-styret tillsammans med M-
styrelsen att ha en separat sittning i V-supé. V-styret bestämmer sig för att 
inte spexa på VM-sittningen. 
 

§ 10 L-TEK-dokument  
 

Styrelsen gick igenom L-TEK-dokumentet kring sammanslagningen av V-sektion 
och L-TEK och godkände dokumentet. Dokumentet finns bifogat i slutet av 
mötesprotokollet. 

 
§ 11 FLYING-biljetterna 

 
På grund av kommunikationsfel har FLYING-biljetterna sålts för ett felaktigt pris 
där kåren hävdar att sektionerna som drabbats ska betala mellanskillnaden medan 
V,E och A-sektionen går ihop och tycker att kåren ska betala mellanskillnaden. 
 

§ 12 Övrigt 
 
 Ingen punkt på övrigt togs upp. 
 
§ 13 Beslutssummering 
  



 Se punkterna ovan. 
 
§ 14 Beslutsuppföljning 
  
§ 15 Nästa Möte 
  
 Mötet beslöt att nästa möte hålls den 12 september 2017 kl. 12.10(..). 
   
§ 16 MOFMA 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.25. 
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