
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 

 
Ordförande    Samuel Plönning 

Näringslivsansvarig   Henrik Melin 

Skattmästare    Johan Östberg 

Utbildningsminister   Sigrid Skarsgård 

Sexmästare    Victor Engvall 

AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 

Cafémästare    Mirass Jalil 

Øverphøs    Jakob Kullmann 

Brandmästare   Olivia Wernberg 

Lantmästare    Bella Ahlfors 

 
 

§ 1 MOFMÖ 

 

Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppnat 12.10.  

 

§ 2 Protokollförare 

 

Mötet beslutar att godkänna Henrik Melin som protokollförare. 

 

§ 3 Justeringspersoner 

 

Mötet beslutar att godkänna Bella Ahlfors och Johan Östberg som 

 justeringspersoner.  
 

§ 4 Adjungeringar 

 

 Mötet beslutade att adjungera Tim Djärf.  

 

§ 5 Dagordning 

 

 Mötet beslutar att godkänna dagordningen i föreliggande skick. 

 

§ 6 Runda bordet 
 

Jakob Kullman hade nollningsfunktionärstack vilket var uppskattat. Kårens 

tackfest för nollningsfunktionärer på fredag.  

 

MÖTESPROTOKOLL 

 
Styrelsemöte:    Nr 22, 2017 
Datum:     2017-11-07 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 



Bella Ahlfors hade ett extrainsatt möte igår vilket var kort och bra. Kämpar 

vidare med näringslivet, lugnt annars L-sittning nästa fredag.   

 

Susanna Sjöstrand har haft volleyboll och innebandy, har volleybollturnering 

ikväll. 

 

Henrik Melin har förberett inför kommande lunchföreläsningar och studieresa.  

 

Olivia Wernberg har förberett inför nordic meeting. 

 

Sigrid Skarsgård introduktion för nyinvalda. Ansökanandet till näringslivet har 

gått bra.  

 

Victor Engvall har skrivit proposition om hustomteriet inför höstterminsmöte. 

 

Johan Östberg har suttit med bokföring och skickat ut V-bilsfakturor.  

 

Mirass Jalil har skrivit motion och bakat kladdkaka inför kladdkakans dag. Det 

kommer en konsult som skall ha information om livsmedel för cafét idag.  

 

Samuel Plönning har börjat förbereda inför HT-möte och har varit på 

ordförandekollegiemöte. 

 

§ 7 Information från kåren 

 

Tim, ordförande i kårstyrelsen uppmuntrar alla att rösta i fullmäktigevalet. Han 

meddelar att kåren har fått en komplett styrelse. Kåren håller också på att 

förbereda sig inför ARKAD.  

 

§ 8 HT-möte 

 

Samuel går igenom hur mötets formalia och föredragningslista. Mötet beslutar 

att fika skall serveras innan styret väljs.  

 

§ 9 Budget HT-möte 

 

Det finns fortfarande ändringar in budgeten som behöver genomföras. 

Diskussion kring var man skall placera pengar och vad de skall användas till i 

budgetförslaget för år 2018. Diskussionen går kring om pengarna behövs för 

övningsledare till studiekvällar, prisreducering av gasquesittning eller vinterfest 

eller investeringsfond. Beslut tas om att det skall gå till övningsledare till 

studiekvällar och prisreducering av gasquesittning. 

 

 

§ 10 Övrigt 
 

Planering och genomgång av funktionärstacket och förberedelserna inför detta. 

Presentation och diskussion av funktionärstacksmenyn. Beslut kring 



sångcanteurer och spex på funktionärstacket.  

 

Diskussion kring förberedelser inför vinterfesten.  

 

§ 11  Beslutssummering 

 

Genomgång av HT-möte. Beslut kring mötesfunktionärer: Bella Ahlfors och 

Susanna Sjöstrand är justeringspersoner. Viktor Börnfors är talman och Gary Lai 

är protokollförare.  

Fullföljning av budgetförslag inför år 2018. 

 

 

§ 12 Nästa Möte 

 

Mötet beslöt att nästa möte hålls den 13 november 2017 kl. 12.10(..). 

 

§ 13 MOFMA 

 

 Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.00. 
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