
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande   Fanny Selin 
Näringslivsansvarig               Anders Hägge 
Skattmästare                Ebba Silfver 
Utbildningsminister               Alice Stilgård 
Sexmästare    Nils Markgren 
AktU-ordförande   Amanda Bender 
Cafémästare                Adam Rosell 
Øverphøs    Hedda Skarsgård 
Infochef    Maja Wilhelmsson 

 

 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg mötet öppnat 12:10 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Anders Hägge som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Alice Stilgård och Adam Rosell som 
justeringspersoner. 
 

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

 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
 

§ 7 Information från TLTH 
Snart öppnar ansökan för heltidare. Pubenpuben är imorgon den 20/2.  

  

 

 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 5, 2019 

Datum:     2019-02-19 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset,  

                                               Lund 

 

 



 
§ 8 Storskiphte  
Punkten tas upp som en uppföljning av helgens storskiphte. Den allmänna bilden av 
storskiphtet var god. Några smärre problem endast. Stugan fungerade bra till ändamålet 
och är ett alternativ för nästa år igen. Det som kan förbättras till nästa år är att förtydliga 
att det är helt okej att inte vara delaktig på aktiviteterna under dagen, men man ska 
meddela detta innan så att bl.a lagindelningen kan korrigeras. Förtydligande av ansar 
bland styrelsemedlemmarna bör också tas i hänsyn. Tidplaneringen på O´laerys kunde 
varit bättre. Ett förslag är att endast ha fast tid på bowlingen.  

 
§ 9 Ordensband  
Anders har mätt sitt ordensband inför mötet. Det var 1.5 meter. Vilket uppskattas till 
maxlängd per person. Maja undersöker om vi kan få mängdrabatt. Annars beställer vi ca 
300 meter.  
 

§ 10 Styrelsemiddag 
K-sektionens styrelse vill att en gemensam sittning med alla sektionernas styrelser skall 
genomföras. De lägger fram tre förslag 5/4, 4/5 och 9/5. Efter diskussion beslutades att 
Thomas skall anordna en omröstning i chattgruppen. 

 
§ 11 Övrigt 
Thomas informerar om sitt möte med Andreas Svensson. Andreas informerar att rent 
regelmässigt har husprefekten ingen rätt att neka event som sker utanför arbetstid 
(mellan 17.00-08.00) i sektionens lokaler(v-café, v-supé, undre supé samt 
styrelserummet). Såvida lokalerna är i ursprungligt skick vid kl 08.00 följande arbetsdag.  
Han sa även att det med största sannolikhet inte kommer kunna bli tillåtet att äta i 
övningsalar. Men de skall undersöka möjligheten att tillåta att folk äter i studierummen. 
Då styrelserummet ofta är bokat för möten rekommenderar Andreas styrelsen att boka 
grupprum 13 eller 15 en dag i veckan. För att sektionens utskott skall kunna nyttja detta 
för möten. 
 
Framöver kommer Maja göra ett inslag i veckobrevet med veckans styrelsemedlem. Där 
styrelsens medlemmar presenteras lite kort. 
 

Fanny har diskuterat med Disa om hur L-teks hemsida skall se ut. Sidan ska vara kvar men 
det ska tydligt framgå att all L-teks verksamhet har tagits upp av sektionen. Disa skall kolla 
mer på det. 
 

§ 13 Beslutsummering 
Mötet tog inga beslut. 
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Jubileumskommittén har börjat sitt arbete inför jubileet. Näringslivsgruppen har tagit 
fram sponsringspaket som skall spikas inom kort.  

 
§ 15 Nästa Möte  
Styrelsen bestämde att nästa möte skall hållas tisdagen den 26/2 kl 12.10 
 

§ 16 MOFMA 
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat kl 13:08 . 

Utbildningsutskottet V
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