
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 

 
Ordförande    Samuel Plönning, firmatecknare 
Informationschef   Gary Lai 
Skattmästare    Johan Östberg, firmatecknare 
Utbildningsminister   Sigrid Skarsgård 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
Øverphøs    Jakob Kullmann 
Lantmästare    Bella Ahlfors 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppnat 12.10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 
 Mötet beslutar att godkänna Sigrid Skarsgård som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
 Mötet beslutade att godkänna Susanna Sjöstrand och Jakob Kullmann 
 justeringspersoner.  
 
§ 4 Adjungeringar 
  

Mötet beslutade att adjungera Tim Djärf från Teknologkåren, Filip Bodin och 
Karin Jönsson, inspektor. 

 
§ 5 Dagordning 
 
 Mötet beslutar att godkänna dagordningen i föreliggande skick.  
 
§ 6 Runda bordet 

Gary har gjort löpande arbete och beställt medaljer. 
 
Victor har haft möte med sexet för att planera kommande events under 
hösten (pub 16/10 och 15/12) temat på Vinterfesten. 
 
Olivia ska ha en företagspresentation ikväll. 
 
Susanna har haft lunchmöte med AktU för att prata kommande 
evenemang. 
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Henrik har haft möte med NGV där de beslutade att släppa 
Stockholmsresan och istället arbeta för ett studiebesök i Malmö. Han har 
också bokat lunchföreläsningar till november. 
 
Jakob har gått igenom utvärderingar i Phöset och i Överphöskollegiet, ska 
rensa arkivet och flytta grejer till ett bås i förrådet. Han planerar tack till 
nollningsfunktionärer senare i höst. 
 
Johan har kollat igenom den sista i den gamla bokföringen och fixat grejer. 
 
Mirass har storstädat i cafét, ska kolla igenom reglementet, och ska ha 
caféfest. 
 
Bella har städat L-tekrummet, ska hålla en fest för ettorna på fredag, och 
har hämtat förköp. 
 
Sigrid har haft möte med studierådsordförandena, valt in representanter 
bland ettorna och fortsatt med studiekvällarna. 
 
Samuel fixade inför och efter förra veckans möte 4/10, pratat med 
valberedningen, och skött löpande grejer. 

  
§ 7 Information från TLTH 
 

Tim, ordförande i kårstyrelsen, berättar att de dragit igång FM-valet. De 
arbetar nu med verksamhetsplanen och ska göra det mer öppet för 
sektionerna (bl.a. angående arbetsfördelning mellan sektionerna och kåren, 
utredningen av en ideell nollning). 

 
§ 8 Utvärdering möte 

Mötet var lyckat och ledde till många bra diskussioner. En förbättringspunkt 
kunde varit att förtydliga syftet med att presentera pengafördelningen.  
 
Sammanställningen såg bra ut, var inte helt lätt att koka ner det. Enkäten 
såg också den bra ut. Vid avvägning kring frågorna så är det svårt att hålla 
kvar intresset med fler frågor men man vill samtidigt ha ett bra underlag - 
lägger till fråga om ouverallerna.  
 
Sammanställningen och enkäten ska läggas ut. Presentationen av 
ekonomin ska läggas ut i original och i reviderad version efter de 
kommentarer som framfördes under mötet 4/10.  

 
 
 
§ 9 Hustomteriet 

Diskussion om förändring av hustomteriet som mynnar ut i ett förslag om: 
  - begränsning på antal poster till 3-5 
  - utökade uppgifter i form av ansvar för funktionärstack  
 

§ 10 Övrigt 
 

PG har anmärkt på att hyreskontrakt skickas in för sent, skickas de inte in i tid så 
kan event komma att ställas in. 

 
Vaktmästaren har klagat på att parasollen står ute fortfarande. Stolar och bord 
måste plockas in. 



 
Vinterfesten ska vara öppen för Teknologkårens medlemmar och lista. 
 
 

§ 11 Beslutsummering 
 
 Se tidigare punkter. 
 
§ 12 Beslutsuppföljning 
  
§ 13 Nästa Möte 
  
 Mötet beslöt att nästa möte hålls den 17 oktober 2017 kl. 12.10(..). 
   
§ 14 MOFMA 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 12.50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 

 
Sigrid Skarsgård 

 
 
 
 
 
Justeringspersoner 

 
Jakob Kullmann 

 
 
 
 
Susanna Sjöstrand 

 
 
 


