
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande Fanny Selin 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Skattmästare              Ebba Silfver 
Cafémästare              Adam Rosell 
Informationsansvarig Maja Wilhelmsson 

 
 
§ 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 Ander Hägge och Ebba Silfver som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Måns och Markus medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - har jobbat med löpande arbete.  
Anders - börjar känna att året går mot sitt slut, svårt att få ihop personer till casekvällen 
som är med skanska nästa vecka. Mailutskick går ut i idag.  
Ebba - presenterade budgeten igår, det gick bra och inga invändningar. 
Fanny - Jobbat inför HT och jobbat mycket med valnämnden.  
Adam - har börjat planera tackfester som sker i december. Datumen blir den 4 och 8 
december.  
Maja - har jobbat med riktlinjer och varit protokollförare på HT.  
 

§ 7 Information från TLTH 
Arkad har dragit igång, FM-valet har öppnat och om ett par veckor är det tävling mellan 
några olika sexmästerier. Anmälan stänger på torsdag för dessa. F1-röj anmälan är öppen 
och nya heltidare är valda.  



 

§ 8 Föregående möte 
Föregående möte gås igenom. 

 
§ 9 Examenskväll 
Samarbete mellan Concretum och programledningen. Evenemanget skulle då innebära 
att de som skriver exjobb får presentera sina jobb och mingla tillsammans med 
branschpersoner. De skulle vilja ha hjälp av sektionen att genomföra detta. Evenemanget 
skulle ligga 28/5 vilket är i tentaveckan. Styrelsen anser att det ska tillfalla 
alumniansvariga att hjälpa till på detta. Thomas meddelar concretum att vi tycker att det 
är en bra idé men om det ska vara riktat till yngre studenter.  
 

§ 10 Medaljer 
Då många medaljer delades ut under våren på jubileét så stryker vi medaljutdelandet på 
funktionärstacket. Istället kommer vi att ha medaljutdelning på en lunch nästa vecka. 
Maja förbereder inför det.  

 
§ 11 Övrigt 
Concretums jubiléeum: Jubileét blev lyckat. Concretum är glada. 
Spex: Spex till funktionärstacket och vinterfesten förbereds.  
Extra insatt sektionsmöte: Då Skattmästaren vakantsattes på mötet så måste denna 
posten utlysas igen. Posten kommer att utlysas på onsdag och det extrainsatta mötet blir 
den 27/11.  
 

§ 12 Beslutsummering 
Extrainsatt sektionsmöte blir den 27/11.  
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa nästa tisdag 19/11 12.10  
 

§ 15 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 12.56.  
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Ebba Silfver 

 
 
 


