
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande   Sandra Nimmermark 
Skattmästare                Adam Larson 
Informationschef   Sofia Johannesson 
Näringslivsansvarig               Daniel Carlson Bjernald 
Sexmästare    Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande  Anton Renmark 
Cafémästare                Cassandra Doggett 
Utbildningsminister   Alfred Jonelid 
Øverphøs    Natasha Majbrink 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Ellen Thunstedt förklarar mötet öppnat 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sandra Nimmermark som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Anton Renmark och Nestor Bacos som justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 

Mötet godkänner att Oskar Andersson, Rasmus Sandgren och Ludwig Winberg 
medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
Natasha: Strul med phadderansökan så den måste göras om. Tema på nollningen är 
bestämt och phaddrar ska väljas under veckan. 
Sofia: Försöker få in Biif på hemsidan 
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Nestor: Branschdagsgasque idag.  
Cassandra: Varm lunch med nissarna och kickoff. Fixat mackor till branschdagen.   
Daniel: Mycket att göra med branschdagen.  
Anton: Sportkväll och löpkväll.  
Adam: Kollar igenom budget och haft en del möten för revideringar av budget. Möte med 
Ebba.  
Alfred: Möte med avdelningen för samverkan, positiva till att anordna gymnasiedag.  
Ellen: Pratat en del med folk om examenskväll.  
Sandra: Varit på fullmäktigemöte för att godkänna stadgeändringen och fixat med 
storskiphte.  
 
§ 7  Information från TLTH 
Green Puben Puben äger rum på onsdag. ValFullMäktige (ValFM) är inkommande den 5e 
april! Nomineringsperiod: 17 februari - 15 mars. Efter det hålls intervjuer med 
valberedningen.Det som väljs är främst 8 nya heltidare, Kårstyrelsen, utskottsordförande 
och ledarmoter till LTH-nämnder. Mer info kommer på facebook och på hemsidan. 2021 
fyller LTH 60 år, och en grupp har fått i uppdrag att lägga fram förslag på hur man kan fira 
detta. Om det finns någon student som är intresserad av att sitta med i den här gruppen kan 
man kontakta ui@tlth.se. Man behöver alltså inte vara med och organisera firandet bara för 
att man är med i den här gruppen, utan det handlar bara om att spåna idéer och lägga fram 
förslag! Utbildningsutskottet kommer att sitta i expen på måndag 14-16 och fredag 13-15 
för att svara på frågor, allmänt häng och såklart bjuder vi på fika alla är jättevälkomna att 
svänga förbi! Blodbussen kommer till campus den 18 februari. Fullmäktige har beslutat om 
att backa upprustningen av AF-borgen med 75 000 kr. Vi ska ta beslut om vad kåren vill se 
som återgäld för detta (döpa något i borgen, få en symbol synlig i taket, etc.). Har ni tips, 
kontakta ko@tlth.se. 
 
§ 8  VoV - event 
Ludwig hör med andra sektioner hur de har gjort med villkor och liknande för resan. 
Betalning kan ske via sektionen och via privatperson. Kan vara bra att eventuellt ha 
inbetalning via sektionen om något skulle hända, men lättare för Adam att hantera en 
klumpsumma än engångsbetalningar. Vi beslutar att betalningarna sker till Ludwigs konto. 
Bra upplägg på resan och kul idé.  
 
§ 9  Vårterminsmöte 
Datum för vårterminsmöte blir den 31/3. Sista dag för inskick av motionssvar kommer att 
ske senast den 6/3. Mall ska vara gjord för motioner när kallelse läggs upp.  
 
 
§ 10 Budget 
Adam vill ha möte med alla utskottsordförande för att diskutera deras budgetar innan vi kan 
presentera den slutliga budgeten. Adam vill ha ett möte för att diskutera budgeten i sin 
helhet. Mötet kommer hållas den 19/2 klockan 17 i Biif.  
 
 



§ 11  Övrigt 
Adam och Alfred vill ha fler möten, men Ellen upplever att vi klarar oss. Ett möte till bokas in 
för diskussioner den 24/2.  
 
 
§ 12 Beslutsummering 
Betalningar för VoV-events resa sker till Ludwigs egna konto och sen betalas en 
klumpsumma in till sektionen. Vårterminsmöte kommer att hållas den 31/3 och mall ska 
vara gjord när kallelse läggs upp. Budgetmöte kommer att hållas den 19/2 och ett till 
diskussionsmöte blir den 24/2.  
 
 
§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  
§ 14  Nästa Möte  
Nästa tisdag den 18/2 i Styret i V-huset.  
 
§ 15 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.53. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Sandra Nimmermark 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Nestor Bacos 
 
 
 
Anton Renmark 
 
 
 
 
 


