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

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

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

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Hedda Skarsgård och Fanny Selin justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
 
Maja - Haft möte med infogruppen, inventerat merch och kamerautrustningen.  
Adam - Caféet är kaos, elen fungerar fortfarande inte, söker ansvariga för huset men får 
ingen kontakt. Har även haft möte med caféet.  
Nils - Lunchmöte med sexet om att anordna en pub i slutet av november. 
Ebba - Löpande arbete, har fyllt 25 år.  
Fanny - Möte med programutskotten, strategigruppen utvärderar L-tek övergången. 
Hedda - Skrivit testamente, haft möten med folk som är intresserade av posten, jobbat 
med projektfonden.  



Anders - Löpande arbete.  
Amanda - Löpningen har fungerat bra och de kommer fortsätta med det. AktU planerar 
även för kommande evenemang, kommer bli många! 
 

§ 7 Information från TLTH 
Ingen information.  
 

§ 8 Föregående möte 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.  

 
§ 9 Val av funktionärer 
Matfantaster: 
Mötet beslutar att välja in Emmy Karlsson och Viktor Karlsson som matfantaster.  
 
Valberedare: 
Mötet besutar att välja in Towe Blomqvist som valberedare.  
 
Thomas mailar ut till de som blivit valda och pratar även med utskottsordföranden.  
Fanny pratar med Thomas.  
 
 

§ 10    Sektionssafari 
De flesta står med sina utskott. Där ska man prata om både sin post och sitt utskott. Det 
är även viktigt att även trycka på att det är både en styrelsepost och en 
utskottsordförande man är. 
 
Thomas, Fanny och Ebba ansvarar för styrelsens bord.  
 

 
§11 Världsmästare 
Vi diskuterar hur världsmästarna kan synas mer på sektionen och hur utskottet ska 
utvecklas. Ett förslag är att de ska synas mer under nollningen, tex hålla i ett evenemang 
för utbytesstudenterna under vecka noll. Men även att de ska få ta del av tex 
eventkalender osv för att underlätta planering av evenemang.  

 
§ 12 Infogruppen 
Sektionsträd:  
Infoutskottet har börjat jobba på ett sektionsträd om hur sektionen är uppbyggd med sina 
funktionärer. Anders pratar med vaktis om vart vi får hänga upp sektionsträdet. Maja och 
Anders kollar på vart man kan beställa vepan ifrån och om den går att få sponsrad.  
 
Merchansvarig:  
Infogruppen vill skriva en motion om att införa en ny post för att göra infoutskottet mer 
attraktivt. Merchansvarig skulle då ansvara för försäljning och för att utveckla 
V-sektionens merch. Styrelsen är positiva till förslaget.  
 
§ 13 Storskiphte 
Thomas har kollat olika stugor och vi diskuterar de olika alternativen. 
Då vi inte ha fått svarar från alla alternativ än, väntar vi med beslut till nästa vecka. Hedda 
mailar Hörrs nygård för prisförslag.  
 

 



§ 14 Övrigt 
Fanny informerar:  
Anmäl er till styrelseutbildning, skickar länk i chatten. Påminner om att vi ska plocka in i 
styret under onsdagens lunch.  
 
Sångarstriden:  
Sångarstriden ligger samma helg som funktionärstacket. Vi försöker pusha för att 
funktionärstacket ska byta datum. Adam pratar med Rickard.  
 
Drive: 
Vi ska skapa en drivemapp med visningsbehörighet för alla funktionärer så att de kan se 
vad som händer på sektionen. Maja kollar på saken.  
 
Novemberdippen:  
Studentprästerna har ett evenemang där de pratar om höst/november-depression. Detta 
kan antingen vara en lunchpresentation eller ett kvällsevenemang. Alice lyfter frågan om 
vad vi tror passar sektionen bäst. Styrelsen är inte eniga i slutet av diskussionen.  
 

§ 15 Beslutsummering 
Val av funktionärer: 
Matfantaster: Emmy Karlsson och Viktor Karlsson. 
Valberedare: Towe Blomqvist.  
 

§ 16 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 
§ 17 Nästa Möte  
Nästa möte är 15 Oktober 12.10 
 

§ 18 MOFMA  
Vice-ordförande Fanny Selin avslutar mötet kl 13.05 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Maja Wilhelmsson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Fanny Selin  

 
 
 
 
 



Hedda Skarsgård 

 
 
 


