
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Vice ordförande Fanny Selin 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Cafémästare              Adam Rosell 
Øverphøs Hedda Skarsgård 
Aktivitetsutskottet Amanda Bender 
Informationschef Maja Wilhelmsson 
Utbildningsminister Alice Stilgård 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Vice-ordförande Fanny Selin förklarar mötet öppnat 12:10. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Maja Wilhelmsson som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Alice Stilgård och Fanny Selin som justeringspersoner.  
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Måns och Markus medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Anders - har jobbat med löpande arbete.  
Hedda - Nollning fortlöper bra.  
Amanda - har planerat inför hösten och inför fångarna på campus.  



Fanny - har fixat ett städschema som ligger i driven, pratat med TLTH om våra stadgeändringar.  
Adam - har jobbat med fortlöpande arbete.  
Alice - har jobbat med fortlöpande arbete.  
Maja- har fotograferat programsittning och regatta, planerat inför hösten och mailat 
concretum.  
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - Mecenatkorten kommer inte ha sektionsloggan tryckt på i år på grund av fel med TLTH:s 
medlemssystem. Det saknas en funktionär för en post i LTH:s valberedning.  
Markus - Fortlöpande rekrytering för sångarstriden och nyårsbalen sker just nu. Nästa vecka är 
det kårestival där nollor (och alla andra) hälsa på nationer, utskott och fria föreningar.  
 

§ 8 Föregående möte 
Alice har pratat med likabehandling om lokalfrågan. 
Maja har mailat Concretum.  
Fanny har pratat med KTH om V-dagen.  

 
§ 9 Nollning 
Nollningen har rullat på bra. Phøset har fått kritik av andra sektioner på grund av sexets 
beteende på gemensamma evenemang men har pratat med sexet och det känns bra. 
Phøset tillsammans med likabehandlingsombuden håller på att fixa en utvärdering av 
nollningen som kommer ut så fort som möjligt efter nollningen.  
 

§ 10 Datum och punkter inför kvällsmöte 
HT-mötet flyttas till den 11-12 november. Sektionssafarin blir då den 10 oktober. Safarit blir 
både i V-foajé på lunchen och pub i V-café på kvällen.  
Fanny lägger upp poll om diskussionsmöte inför HT-möte.  
Vi sätter även preliminärt kvällsmöte nästa vecka.  

 
§ 11 Övrigt 
Vi har fått förslag om en feministisk självförsvarskurs. Det skulle vara roligt att ha tycker vi. 
Likabehandlingsombuden tillsammans med Alice drar i det.  
 
Det har varit en läcka i caféet. En student satt och pluggade i V-café och såg vatten rinna ut från 
köket. Kranens munstycke hade åkt av och då började det rinna vatten. Adam lägger till i 
städrutinen att vattentrycket ska stängas av vid stängning.  
 
Vårt spex på Gasquen bortprioriterades. Vi diskuterar hur vi känner kring det. I år uppstod ett 
missförstånd och till nästa år ska det från styrelsens håll vara tydligare att vi ska spexa. 
 
På måndag utlyser Maja de poster som är vakanta.  

 
§ 12 Beslutsummering 
Vi flyttar HT-mötet till den 11 och 12 november.  



 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag 24/9 i Styret .  
 

§ 15 MOFMA  
Vice-ordförande Fanny Selin avslutar mötet 12:50. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Maja Wilhelmsson 

 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Alice Stilgård 

 
 
 
 
 
 
 
Fanny Selin  

 
 
 
 


