
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Skattmästare              Ebba Silfver 
Sexmästare Nils Markgren 
Cafémästare              Adam Rosell 
Øverphøs Hedda Skarsgård 
Aktivitetsutskottet Amanda Bender 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg mötet öppnat 12:15. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Nils Markgren som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Amanda Bender och Hedda Skarsgård som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Markus Rahne medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Stressad men det känns bättre nu när han är frisk. Hållit på med löpande arbete 
under veckan. Även jobbat lite med ett diskussionsunderlag för miljörabete. 
Anders - Anders mår bra. Har haft mycket att göra men det börjar lugna sig nu. Har 
casekväll imorgon med I-sektionen.  
Hedda - Känner sig lite sliten. Fortsätter att utvärdera alla event under nollningen samt 
jobba med testamenten och överlämningar. 
Amanda - Ska spela fotboll i Victoriastadion på söndag. Är även en crawlkurs på söndag 
som Anna håller i. Det är även överlämning och aktu-skifte nästa vecka. 
Ebba - Bra med Ebba. Gjort allt hon gör alla andra veckor. Hon har även skickat ut 
påminnelser för fakturor.  



Nils - Mår bra. Har kravvecka vilket är kul. Hållit på en del med vinterfesten och 
anmälningslänken för respektive ska komma ut i veckan.  
Adam - Det känns bra. Har jobbat på med planeringen inför kommande tackphester. 
 

§ 7 Information från TLTH 
Markus - Biljetter till sångarstriden kan köpas i expeditionen nu . Sångarstriden går av 
stapeln den 7 december.  
Man kan nu kandidera till överste så gör det! Kåren söker fortfarande Nollegeneral. 
Det är snart dags för Speak up days med utbildningsutskottet. Diverse evenmang kommer 
att hållas under dessa dagar.  
Nästa vecka är det f1 röj. Kommer snart finnas möjlighet att köpa biljett till eftersläppen.  
 

§ 8 Föregående möte 
Det pratades om en examenskväll.  
Medaljer ska delas ut på fredag.  
Det planerades om ett eventuellt spex på funktionärstacket samt bestämdes datum för 
det extrainsatta sektionsmötet där den nya skattmästaren ska väljas in. 

 
§ 9 Anföranden 
Under höstterminsmötet var det en del opassande anföranden. Vad kan vi göra för att det 
inte händer igen? Diskussion fördes.  
Strategigruppen kanske kan jobba med detta? Ett förslag är att tydliggöra att policyn 
måste skötas vid anföranden av funktionärer. Detta måste tydliggöras innan mötet på 
något lämpligt sätt. Ett annat förslag är att möjligen lägga till i valproceduren vad som är 
okej och inte okej.  
Talmannen bör kunna gå in och avbryta.  
 

§ 10 Funktionärer 
Inval av sexjobbare. Diskussion kring vem som ska väljas.  
Hanna Gardshol väljs in som ny sexjobbare.  

 
§ 11 Övrigt 
Fler caféförmän? Det kanske kan behövas då förmännen nu tycker att det är för hög 
arbetsbelastning. Adam håller med om att det kan behövas för att kunna hålla cafét 
öppet mer. Kan dock vara samma problem som tidigare då jobbare fortfarande är ett 
stort problem för stunden.  
 
Maja Wilhelmsson vill att Sångboksgeneralen ska vara en funktionär på sektionen. Hägge 
tycker att alla med posten “general” ska vara funktionärer. Styrelsen -20 får ta beslut 
nästa år om detta. Viktigt att föra denna information vidare så att Styrelsen -20 kan ta ett 
bra beslut. Det fördes diskussion kring detta och hur man kan göra det på ett smidigt sätt.  
 
Vi måste ändra i policyn för valprocessen. Mötena är alldeles för långa. Ett förslag är att 
lägga in ett förbehåll att mötet avslutas vid en viss tidpunkt och fortsätter någon dag 
senare. Detta ska meddelas innan mötet. Kanske bättre om mötet är över tre dagar?  
 
Diskussion kring andra lösningar. Kanske meddela om man ska motkandidera innan mötet 
för att få ett hum om hur lång tid det kommer ta.  
 
Ett annat förslag för att effektivisera röstningen är att gå igenom denna procedur fler 
gånger under mötet. Kan bli en viktig fråga att ta tag i för strategigruppen. Vi kommer 
diskutera vidare i denna fråga nästa möte. 
 



Intervjuer med cafénissar ska hållas nästa vecka. Datum för detta kommer bli tisdag 
26/11 mellan 17-21. Thomas, Adam och några andra i styret genomför intervjuerna.  
 
Spex till vinterfesten ska börja planeras inom kort.  

 
§ 12 Beslutsummering 
Vi har valt in Hanna Gardshol som ny sexjobbare.  
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning gjordes.  

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag 26/11 12.00.  
 

§ 15 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.15. 
 
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Nils Markgren 

 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Amanda Bender 

 
 
 
 
 
 
 
Hedda Skarsgård  

 
 
 


