
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande Fanny Selin 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Skattmästare              Ebba Silfver 
Sexmästare Nils Markgren 
Cafémästare              Adam Rosell 
Øverphøs Hedda Skarsgård 
Informationschef Maja Wilhelmsson 
Utbildningsminister Alice Stilgård  
 

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

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

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Hedda Skarsgård och Anders Hägge som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Måns medverkar på mötet. 

 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Hjälpt concretum inför deras jubileum, skrivit om meritpoängen till kåren, 
planerat inför v-dagen.  
Maja - hjälpt Joel med utlysande av poster, föreberet inför märkesbacken samt löpande 
arbete.  
Adam - löpande arbete med caféet.  
Nils - har haft en lugn vecka, planerat inför v-dagen.  
Ebba - löpande arbete.  
Fanny -  pratat med joel om HT, pratat med Rikard om borden på TT 



Hedda - gjort SoundBox schema och fixat med kontrakt till den, gjort enkät efter 
nollningen, planerat inför v-dagen.  
Anders - beställt böcker inför mentorskapsträffen på torsdag, förberett inför kommande 
NGVL evenemang.  
Alice - haft en lugn vecka, löpande arbete.  
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - Mösskiphte idag, det är styrelseutbildning 20/10. Anmälan krävs.  
 

§ 8 Föregående möte 
Vi gick igenom de punkter som diskuterades förra mötet.  

 
§ 9 Ny sångbok 
Båda sångcantourerna hamnar direkt i sångboksgruppen. Sångboksgeneralen väljs på 
HT-mötet och de andra tre posterna kommer att väljas in på intervju. Sånboksgruppen 
kommer att hamna under Informationschef.  
 

§ 10    Släcka lampan efter sig 
Vi diskuterar vilka datum som passar bäst att elen kommer vara avstängd. Elen kommer 
att vara avstängd lördag-söndag. Vi föreslår 2-3/11 och 9-10/11. Från styrelsen är det 
viktigt att detta kommuniceras ut på ett bra sätt till studenterna.  
 
Då elen kommer att vara avstängd i caféet så måste det finnas en lösning för hur vi gör 
med allt som ligger i frysen. Thomas pratar med Stefan om detta och ser vad han har att 
säga om det.  
 

§ 11 Övrigt 
Accesser:  
Vi diskuterar vilka funktionärer som ska ha access till vilka rum. I år har vi känt att det är 
för många som har access. Vår målsättning är att vi ska göra ett förslag på vilka poster 
som ska ha accesser inför nästa år. Vi lägger in i våra testamenten det som gäller våra 
egna utskott.  
 
Storskiphte: 
Stugan vi var i år, låg väldigt långt bort och det var svårt att hitta aktiviteter i närheten. 
Stugan i säg var bra och billig men bussarna och aktiviteterna blev väldigt dyra.  
 
Vi planerar in helgen 22-23 Februari preliminärt.  
 
Thomas kollar på stugorna Sjöröd och Lillsjödal och eventuella andra stugor.  
 
Concretum:  
Vi fick en projektor och en projektorduk av concretum i Jubileumspresent. Den ska sättas 
upp i caféet. Thomas presenterar sin idé över placering till oss. Vi beslutar om placering 
och Thomas pratar om Stefan om att vi ska sätta upp den.  
 
TV:n i caféet: 
Vi borde använda den och ha upp sektions kalendern, annonser till företag, annan info 
och dyl. Maja pratar med infogruppen.  
 
V-Bilsansvarig:  
Ebba ska prata med V-Bilsansvarig huruvida faktureringen av V-Bilen ska gå till. Det har 



släpat efter lite och blivit lite fel. De har bokat in ett möte.  
 
Världsmästarna: 
Vi diskuterar världsmästarnas funktion och vad deras ansvar är. Vi diskuterar frågan 
vidare nästa vecka. 
 
 

§ 12 Beslutsummering 
Sångboksgruppen hamnar under infochefens ansvar.  
Vi föreslår att elen stängs av 2-3 och 9-10/11.  
Alla i styrelsen ska kolla upp vilka poster i deras utskott som behöver accesser till våra 
lokaler. 
Storskiphte blir preliminärt den 22-23/2 -20.  
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa möte är tisdagen den 8/10 kl 13.10 
 

§ 15 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet  
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Maja Wilhelmsson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Anders Hägge 

 
 
 
 
 
Hedda Skarsgård 

 
 
 


