
 
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 
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 Ebba Silfver och Amanda Bender som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Har pratat med husstyrelsen om access till bunkern och om flaggorna utanför 
V-huset. 
Anders - Har bokat in en lunchföreläsning med Skanska och på torsdag är det 
lunchföreläsning i E-huset.  
Hedda - Har avslutat nollningen på topp med gasque och söndagsrave. De är nöjda och 
håller just nu på med en nollningsenkät för utvärdering. 
Ebba - Har fakturerat och betalat saker.  
Fanny - Var på fullmäktigemöte igår och nu är stadgeändringarna från VT-mötet 
godkända. 
Nils - Sista veckan av nollningen gick bra.  



Adam - Löpande arbete. 
 
Amanda - Löparkväll igår med Aktu, tyvärr väldigt dålig uppslutning. Ikväll är det tid för 
höstens första sportkväll. Aktu har börjat planera en cykelfest den 30 nov. 
Alice - De sista till studierådet väljs in idag. Studentprästerna kommer eventuellt och 
presenterar sig och håller föreläsning under hösten. Likabehandlingsombuden håller i 
tårtbakartävling den 7 okt.  
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - 27 sep öppnar valet till heltidare och lite andra poster på Kåren. Om man inte fått 
sitt Mecenatkort kan det ha skickats till Teknologkåren och hämtas då ut på expeditionen.  
 

§ 8 Föregående möte 
Höstterminsmöte den 11 och 12 nov. 
Alice har skickat frågorna till SVL som ska vara med i deras enkät. 
Adam ska lägga in i städrutinerna i caféet att stänga av kranen. 
Maja har utlyst posterna som inte tillsattes i våras. 

 
§ 9 Nollning 
Många hade problem med att öppna Google Calender på mobilen. Svårt och tråkigt med 
platsbrist på många event. Vi ska skriva till Hedda om vi har några frågor som vi tycker ska 
vara med i nollningsenkäten.  
 

§ 10 Vinterfesten 
Sexet har helt ansvar för vinterfesten den 13 dec. Måns och Markus är välkomna. 
 

§ 11 Övrigt 
Meritpoäng - Kårordförande har bett oss om en kort motivering till när de nya reglerna 
för meritpoäng ska börja gälla. Antingen om 1, 3 eller 5 år. Vi tycker att tre år är lagom för 
då hinner de som är engagerade nu också söka utbyte med det gamla systemet. Thomas, 
Amanda och Alice skriver ihop detta. 
 
Fyllnadsval - Maja har utlyst de poster som inte valdes in i våras och sista ansökningsdag 
är 4 okt. Fanny meddelar Joel att styrelsen väljer när motiveringarna kommit in så att 
valberedningen kan koncentrera sig på HT-mötet. 
 
Caféet - Adam ska lägga upp schema för phaddergrupperna som tar över nu efter 
utskotten. De ska försöka få ut event om tackfest så snart som möjligt. 
 
V-dagen - Fanny gör ett evenemang och Maja fixar en plansch. Adam och Thomas 
ansvarar för maten. Hedda och Nils ansvarar för baren. Maja och Hägge ansvarar för 
dekoration. Alice och Ebba fixar beerpong med vatten. Fanny och Amanda fixar quiz. 
Klockan 17.15 öppnar vi puben och vi i styret, BIIF och VoV-event ses klockan 15.00. L-tek 
är tyvärr iväg på Nordisk möte. 
 
Projektorduk - Vi fick en projektorduk av Concretum och nu behöver vi bestämma var den 
ska sättas upp så att vi kan meddela Akademiska Hus. En tanke är vid biljardbordet. 
Thomas kollar upp detta. 
 
BIIF - Ebba frågar om det bara är de som inte får konkurrera med sektionens event eller 
om det är ömsesidigt. Vi tycker att det är ömsesidigt och för att det ska kunna gå behöver 
vi ha god kommunikation. Hittills i år har det fungerat bra med eventkalendern.  
 



Branschdagsgruppen - De vill köpa in en flagga och undrar om sektionen vill bekosta den 
då den kommer användas många år framöver. Vi tycker att de tjänar så mycket pengar så 
att en flagga inte borde spela så stor roll för deras budget. För att ta beslut behöver vi 
veta ett pris, punkten tas upp nästa vecka.  
 
Sångböcker - Det har hänt ett flertal gånger att det har skrivits otrevliga saker i folks 
sångböcker på sittningar. Det har även hänt att hela framsidan rivits av på sittningar 
under nollningen. För att förhindra detta i framtiden borde det på framtida 
phadderutbildningar poängteras att mer det inte är ett okej beteende. Sångcanteurerna 
bör även nämna att det inte är okej på vinterfesten. Den nya sångboken som ska göras 
nästa år kan innehålla “regler”. 
 

§ 12 Beslutsummering 
Inga beslut fattades under mötet. 
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning 
 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag 1/10 12.00.  
 

§ 15 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.10. 
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