
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Skattmästare    Johan Östberg 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Lantmästare    Bella Ahlfors 
Brandmästare   Olivia Wernberg 
Øverphøs    Jakob Kullmann 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppnat 12.14. 
 
§ 2 Protokollförare 
 
 Mötet beslutar att godkänna Gary Lai som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
 Mötet beslutade att godkänna Henrik Melin och Bella Ahlfors som  
 justeringspersoner.  
 
§ 4 Adjungeringar 
  

Mötet beslutade att adjungera Styret 2018 och Anders från kåren. 
 
§ 5 Dagordning 
 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen i föregående skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
 

Gary Lai har tillsammans med infogruppen hållit i evenetet CV-bildtagning 
som blev lyckat. 

 
Sigrid Skarsgård har arbetat med CEQ och svarat på frågor av personer 
som är intresserade att söka posten som Utbildningsminister. 
 
Victor Engvall har haft skiphte med nya Sexmästeriet och börjat planera 
inför sista eventet – bartömning.  
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Bella Ahlfors har arbetat med styrdokument för avveckling av L-TEK samt 
tittat på avtalet mellan V-sektionen och L-TEK om L-TEK skulle gå under 
sektionen nästa år. 

 
Johan Östberg har haft löpande arbete med bokföring osv. 

 
Susanna Sjöstrand har tillsammans med AktU planerat inför 
Pepparkakstävlingen. 

 
Samuel Plönning har haft överlämning och arbetat med testatamentet.  
 
Oliva Wernberg har haft löpande arbete med BIIF. 
 
Henrik Melin har arrangerat ett studiebesök i Malmö som blev lyckat. 

 
 
§ 7 Information från TLTH 
 

Det händer inte särskilt mycket hos kåren innan jul. Nya representanter 
som kommer att sitta med på våra sektionsmöten kommer att väljas efter 
nyår.  

  
§ 8  Mötesregler & mötesbegrepp 
 

Ordförande Samuel går igenom dokumentet ”Mötesregler och 
mötesbegrepp” samt ”Mötesprotokoll” för styrelsen 2018. 

 
§ 9 Policy 2017 
  

Ordförande Samuel går igenom dokumentet ”Policy Styrelsen 2017”  
för styrelsen 2018.  

 
§ 10 Storskiphte 

 
Diskussionen fortsätter från föregående möte där upplägget för nästa års 
storskiphte kan komma att ändras. Mötet kom fram till ett förslag där alla 
funktionärer kör curling på dagen och åker till en stuga på kvällen där 
sittning och övernattning sker. Bussar kommer att ta oss dit och det 
kommer att finnas möjlighet att ta bussen hem på kvällen och dagen efter. 
Nya AktU-ordförande Elsa kollar vidare på möjligheter för curling i stora 
sällskap samt bussar. Nya ordförande Susanna kollar vidare på möjligheter 
att hitta större stugor till sektionen. 
 

§ 11 Övrigt 
 

Påminnelse om att styrelserummet och Arkivet ska städas innan 
överlämning till nästa års styrelse.  
 
V-bilen har fått skador på bl.a. bromsskiva och saknar vinterdäck. Mötet 
beslutade därför att införa körförbud på bilen tills detta är åtgärdat. Samuel 
tar kontakt med nyinvalda V-Bilsansvarige och ber honom undersöka detta. 
 



  
§ 12 Beslutssummering  
 

Gått igenom mötesregler och policy för styrelsen 2018. Bestämt ett förslag 
på upplägg till Storskiphtet där det blir curling på dagen och stuga på 
kvällen. Gamla styret städar ut styrelserummet och arkivet. Sameul tar 
kontakt angående v-bilen  

 
§ 13 Beslutsuppföljning 
  
§ 14 Nästa Möte 
  
 Mötet beslöt att nästa möte hålls efter nyår. 
   
§ 15 MOFMA 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl.13.03. 
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