
 
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 Alice Stilgård som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Ebba Silfver och Fanny Selin som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Alice -  Har varit på möte med kåren (SRX) och planerat enkät och att stå i cafeet med 
likabehandlingsombuden. 
Anders - Har haft möte med Ramböll tillsammans med Milton i Phöset. Mötet gick mycket 
bra och Ramböll ville vid mötet öka sponsring till v-sektionen.  Huvudkontoret i Stockholm 
sa dock tyvärr nej till det. Förhoppningsvis kan utbildningsutskottet hålla i studiekvällar i 
mekanik. Anders har även kollar lite på hur jubiliumssponsering ska se ut. 
Nils - Har haft möte med Pepparna om Phadderkickoff samt hållit på med 
restaurangrapport. 



Ebba - Väntar på behörigheter. Ska scanna in allt och maila till Nordea. Behöver 
mötesprotokoll. 
Fanny- Behöver svar på vilka som vill åka till Luleå. Lägger upp en omröstning på 
Facebook. 
Amanda - Inte gjort så mycket, börjat planera inför pub och brunch. 
Hedda- Öppnat upp ansökan för internationella phaddrar igen. Phaddergrupper är nu 
satta. 
Adam- Inte så mycket, möte inför brunch. 
Thomas - Sammanställt personliga möten med styret. 
Maja - Gjort affisch, mejlat runt. 
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - Nominera gärna folk till poster på Kåren 
Marcus - Mellanfest 23 mars, Data håller St. Patricks. Mer info kommer. 

 
§ 8 Diskussionsmötet 
Dokumentet finns i driven. Maja ska prata med infogruppen om att lägga till 
loggorna. 
 
§ 9 Kontantlösa 
Det är endast caféet som använder kontanter. Det diskuteras att en kontantfri 
sektion kan göra att utbytesstudenterna kommer i kläm. Ur säkerhetssynpunkt 
kan kontantfritt vara är föredra då två veckors kontanter finns i kassaskåpet. 
Kontantfritt innebär att kortgränsen kan behöver tas bort. E-sek har kontantfritt 
sedan ett år tillbaka och där har  kaffekort löst det mesta där. Kvitto kanske är ett 
alternativ så en kan köpa två kaffe och ha en tillgodo. Ebba kollar hur mycket 
kontanthantering kostar och om eventuellt är dyrare än avgift för kortbetalning 
samt kollar vad avtal säger. Adam kollar upp statistik om hur många som betalar 
kontant.  
 

§ 10 Vaktmästaren 
Se länk för frågor inför intervju. Konflikthantering samt hur man bemöter 
människor anses viktigt. 
 
§ 11 Övrigt 
Vi på sektionen ser inte de internationella studenterna så mycket. Det finns en risk 
att de hamnar utanför då det mesta är på svenska. Det är bra om de 
internationella phaddrarna peppar studenterna att engagera sig i utskott och vara 
med på events.  
 
Det diskuteras hur jubileet bäst betalas. Företagsswish är nog bättre än att någon 
får in pengar på sitt privata konto. Då slipper vi även undan en del administration. 
För att få många att anmäla sig till balen är det bäst med swish då det är 
smidigast. Internationella studenter samt de som inte har swish får kontakta 
styrelsen vid anmälan. 
 
Vi borde gå ut med information till tentaperioden att man ska flytta på sig när 
städarna kommer.  
 
Grovstädning av styret och lägga ut silverfiskfällor, förslagsvis 3/3 efter brunchen. 
Styret-18 städande styret i december men det kan behövas göras igen.  
 



Angående L-teks budget bör den ses över. Tak, kyl mm. bör kanske vara utanför 
L-teks budget? Studerandeskyddsombud ska även gå L-vägen. Fanny ska prata 
med Disa. L-tek vill även ha sin logga på V-sektionens framsidan på hemsidan. 
För näringslivet kan det vara bra med loggan. Dock så jämställs L-tek med 
VoV-event.  
 

§ 12 Beslutsummering 
Inga beslut fattades. 
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Beslut från föregående möte är gjorda. 

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa möte äger rum den 5/3 2019 klockan 12.10 i styret. 
 

§ 15 MOFMA 
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat kl 13:10. 

 
 
 
 
 

Vid protokollet 
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Justeringspersoner 
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Fanny Selin 

 
 
 


