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Sexmästare Nils Markgren 
AktU-ordförande Amanda Bender 
Cafémästare              Adam Rosell 
Øverphøs Hedda Skarsgård 
Infochef Maja Wilhelmsson 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg mötet öppnat 12:10 
 

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

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

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Måns Axelsson  medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
Alice- Haft möte med studierådsordförande, bokat in möten, fixat inför skiphte. 
Anders- Fixat med en ny logga, fixat annonseringar, planerat inför jubileet med sponsring 
och förberett inför Branschdagen. 
Nils- Jobbat med Branschdagspuben, sytt kiltar och förberett inför att jobba första 
gången. 
Ebba- Väntar på att få behörigheter. Har haft möte med Filip. 
Fanny- Har kollat posten. 
Amanda- Haft överlämning med företrädare, planerat inför kommande evenemang. 



Hedda- Haft intervjuer med HP och Peppare och möte med ØPK och diskuterat datum 
inför våren.  
Adam- Kämpat med att hålla caféet öppet, haft tacokväll med sitt utskott.  
Thomas- Haft kontakt med Karin, haft möte med CG om evenmang, gått C-cert och fixat 
med access. 
Maja- Har haft hoodieprovning, fixat med funktionärslistan och haft möte med 
infogruppen.  

 

§ 7 Information från TLTH 
Måns- Kårstyrelsekontakt, går på sin post nu. 19 februari är det styrelsemöte . 
Saknas fortfarande många øverstar, så vi får gärna hjälpa till med det.  
 

§ 8 Storskiphte 
O´learys i Ystad bokas till Skiphtet. Vi bestämmer att vi ska ta en anmälningsavgift. Vi 
behöver hyra en bil som vi kan köra folk hem från Skiphtet så att de kan vara med på 
B-cert som ligger dagen efter. Thomas säger att han kan vara ansvarig för att köra och fixa 
till de som ska till Lund. Bilen bokas när vi vet hur många som behöver komma tillbaka till 
Lund.  

 
§ 9 Jubileumsbalen 
Vi tittar igenom budgeten och diskuterar om vi tror att det är möjligt att få ihop. 
Näringslivsgruppen vill gärna bli subventionerade för den tiden de lägger ner. Vi 
diskuterar om det är rimligt. Vi bestämmer även att vi ska prata med BIIF:s AMK om att ta 
hjälp av dem för att söka spons. Detta skulle i så fall ge att vi kan söka spons från Brand 
och Risk företag.  Då det under mötet upptäcktes fel i budgeten bestämde vi att beslutet 
inte kunde tas under mötet utan att budgeten skulle ses över en gång till innan beslutet 
tas.  
 

§ 10 LinkedIn 
Vi har fått en “tyck till” på hemsidan om att sektionens LinkedIn behöver uppdateras. 
Sektionen kan ha en profil som funktionärerna kan koppla sina engagemang till. Vi 
diskuterar vem som i så fall skulle hålla i den och ansvara för den. Enligt vår mening skulle 
det då bli en passiv sida som våra funktionärer endast kan hänvisa till i sina profiler. Maja 
undersöker om den gamla profilens inloggningsuppgifter kan gå att få tag i eller om en ny 
ska skapas.  

 
§ 11 Hoodies 
En diskussion som uppstod var om de nya studierådsrepresentanterna i ettan ska kunna 
få dubbla hoodies om de även har en annan funktionärspost på sektionen. Förra året fick 
de dubbla. Vi beslutade att göra likadant i år.  
 

§ 12 Utlysande av vakanta poster 
Dessa poster är fortfarande vakanta och ska utlysas:  
Revisorer        (2-5 st) 
Caféförman    (1 st)  
Fotografer       (2 st) 
V-BiLsansvarig (1 st) 
Fanbärare         (1 st) 
Alumniansvarig (1 st) 
 
Dessutom behöver den nuvarande funktionärslistan att uppdateras med personuppgiter 
samt GDPR godkännande. En enkät där alla funktionärer ska fylla i sina uppgifter skickas 



ut av Maja när HP och Peppare är valda. Alla ansvarar för att funktionärerna under dem i 
sektionsträdet fyller i enkäten.  
 

§ 13 Träffar concretum 
Middag och biljard bestäms med Concretum för 19/3 då Karin kan vara med. 
Vi bestämmer att det är bra att ha det någon annanstans än i skolan då det är 
tentaperiod. 
Ordensmötet kommer många ha svårt att vara med på (föreslaget 26 eller 27/6) vilket 
Concretum är införstådda med.  
 

§ 14 Uppstartsmötet 
Thomas vill ha enskilda möten med alla i styrelsen under den kommande veckan (helst). 
Thomas utlovar fika till mötena.  
 

 
§ 15 Övrigt 
Vårterminsmöte: Vår talman har bett att ha det tidigt. Så vi tittar på datum i början av 
april. Vi säger att vi preliminärt bokar 1/4.  
Karin: Vi pratar om hur vi vill jobba med Karin utifrån det hon nämnde förra veckan. Vi 
tycker bland annat att det är bra om hon kan vara till hjälp i kontakten med andra 
anställda på universitetet.  
Styreleskiphte: Vi har fått nya datum till för skiphtet, bestäms i chatt senare.  
Fotografering: Bild togs till instagrammen. 
Styrelsepolicy: Thomas uppdaterar policyn om hur vi som ledamöter ska bete oss på 
mötena. Policyn skall skrivas under när den är färdigställd. 
Få jobbare till café: hur ska vi få in fler jobbare. Utskott står och jobbar redan från nästa 
vecka. Adam kollar med Ellen. Tack redan denna termin finns som plan. Undersöka om de 
kan ha alkoholevent. Positivt om styrelsen står mycket nu i början.  
 
 

§ 16 Beslutsummering 
Inga beslut togs. 
 

§ 17 Beslutsuppföljning 
Inga besult att följa upp. 

 
§ 18 Nästa Möte  
Nästa möte är den 5/2 i Styrelserummet klockan 12.10. 
 

§ 19 MOFMA 
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat kl 13.10 
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