
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 Daniel Carlsson Bjernald och Natasha Majbrink som 
justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 

Mötet godkänner att Oskar Andersson och Milda Grikainyte medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns inte i föreliggande skick. § 8 Krishantering läggs till. 
 
§ 6 Runda bordet 
Natasha: Valt phaddergrupper och varit hos manteltanten.  
Anton: Sportkväll ikväll och på söndag är det vasaloppsbrunch med cafét. Försöker anordna 
klättring och imorgon har aktu kickoff. 
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Sofia: Trött. 
Cassandra: Nyckeln till sopcontainern är borta och lite stressad över det.   
Oskar: Möte i Malmö.  
Sandra: Storskiphte är över.  
Ellen: Ska försöka planera in lediga luncher och kvällar.  
Nestor: Börjar återhämta sig efter helgen. 
Alfred: Försökt planera för bytisar och anordna något kul för dessa.  
Daniel: Lunchföreläsning och kickoff.  
Adam: Suttit med styrdokument.  
 
§ 7 Information från TLTH 
Pubar i Cornelis nu på onsdag och fredag, med tema. Val-FM är igång, nominera folk.  
 
§ 8  Krishantering 
Ska vi skapa en egen policy och utgå från kårens policy om krishantering. Oskar tycker att vi 
ska ha en krishanteringsgrupp som man kan samla om något händer, framförallt bra om det 
är känsliga frågor som ska hanteras. Denna kan styra arbetet då och lättare att veta vem 
man ska kontakta vid kris. Försöka att ha informella diskussioner som inte styrs av 
stadgar/reglemente så man kan sköta varje kris på olika sätt och det sätt som passar 
situationen bäst. Inte alla sektioner har krishanteringsdokument. Personärenden är svåra att 
hantera och bra att vara förberedd om något sådant skulle hända. Bra att ha nedskrivet vilka 
man ska kontakta vid en kris och det är också viktigt att dokumenten uppdateras varje år. Se 
till att det står om vart man kan få stöd, alla oavsett om man är offer eller den som utfört 
handlingen har rätt till stöd. Krishanteringsdokumenten behöver inte ligga som stadgar eller 
reglemente, bättre att det ligger i en policy då det är betydligt lättare att ändra i den om det 
krävs.  
 
En krishanteringsgrupp låter väldigt bra och möte om vilka som ska ingå i denna hålls den 
25/3. Likabehandlingsombuden bjuds in till mötet då de har mer utbildning kring området.  
 
§ 9  VT-möte 
Talmannen är borta och Susanna Sjöstrand som varit talVman och ordförande innan får 
frågan om hon vill vara talVman på vt-mötet. Ellen kontaktar henne. Mall för motioner ligger 
uppe på hemsidan. Fundera på om vi ska berätta i början på stormötet om hur stämningen 
ska vara på mötet och att man inte hetsar varandra eller att det blir grupperingar. Ellen 
pratar med Susanna om att hon ska nämna något om att man ska hålla en god ton, 
respektera varandra och vara trevliga. 
 
§ 10  Kylar till cafét 
Redbull har erbjudit sig att sponsra med en kyl. Om de sponsrar med en liten kyl ska denna 
vara fylld med redbull och om de sponsrar med en stor kyl ska det vara redbull på de två 
översta hyllorna. Cassandra tycker inte att en liten kyl med redbull är värt då 
redbullförsäljning inte är så stor. Coca-cola kylen är sliten och kanske skulle behöva bytas ut. 
Sexet använder coca-cola kylen vid pubar, men Nestor kollar med barlaget om hur stor plats 
de behöver i kylen under pubar. Om barlaget säger ja är det en stor kyl vi vill ha.  
 



§ 11  Övrigt 
Broschyrer - Daniel har fått frågan om vi vill göra en broschyr där vi som sektion kan berätta 
om vad vi gör. Kostar ingenting för oss och vi behöver inte fixa sponsring till broschyren. Det 
vi behöver kolla på då är att se över vilka företag som är med och sponsrar så det är företag 
som vi vill förknippas med. Kan vara dumt om man senare vill att företagen som är med i 
broschyren senare ska sponsra bara v-sektionen. Svårt att veta vad användningsområdet 
skulle vara, kanske bättre att göra något själva isåfall. Vi beslutar att vi inte vill ha 
broschyrer.  
 
Sandra skriver i storskiphteevenemanget om att kvarglömt finns i styret.  
 
Cassandra tar hand om det kvarglömda som skulle slängas innan jul.  
 
Låset till sopcontainern knippsas upp och Cassandra köper ett kodlås.  
 
§ 12 Beslutsummering 
Möte om krishantering där likabehandlingsombud bjuds in kommer att hållas den 25/3. 
Susanna Sjöstrand får frågan om hon vill vara talman på vårterminsmötet och Ellen pratar 
även med henne om att hon ska ta upp i början av stormötet att man ska hålla en trevlig ton 
och respektera varandra.  
Nestor pratar med barlaget om redbullkylen är tillräckligt stor.  
Vi vill inte trycka upp broschyrer.  
Sandra skriver om kvarglömt från storskiphte. 
Cassandra tar hand om det kvarglömda som skulle slängas innan jul. 
Cassandra köper även ett kodlås till sopcontainern och det gamla låset knippsas upp.  
 
§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning. 
 
§ 14  Nästa Möte  
Nästa tisdag den 3/3 i styret.  
 
§ 15 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.03. 
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