
 
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 Ebba Silfver som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Maja och Hedda som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Alice - Fixat kring workshop i excel som ska hållas den 2 april. Har även haft en enkät i 
cafeet angående likabehandling och har fått in cirka 150 svar.  
Anders - Sökt spons för jubileumet.  
Nils - Inget att rapportera 
Ebba - Har försökt skaffa behörigheter till banken .  
Fanny - Har jobbat med stadgar och reglemente.  Har även haft möte med Disa.  
Amanda - Aktu har haft brunch i söndags tillsammans med caféet. Idag under 
sportkvällen ska multiboll arrangeras istället innebandy. På fredag ska aktu hålla På spåret 
pub. 



Hedda- Har haft pub med Phøset och kickoff med HP:s och Peppare. Resten av Phøset har 
varit på utbildning. Nu har internationell phaddergrupp valts. Ouvvar är beställda. 
Adam - Caféet har haft brunch med aktu. Semlor i caféet säljs idag och verkar 
uppskattade.  
Thomas - Har haft möte med Christina Glans. Har kollat på ändringar som kan behövas 
göras i stadgar och reglemente. Bokat grupprum under måndagar och onsdagar under 
luncherna som utskotten ska kunna boka. Vi har även fått en ny revisor. 
Maja -  Har haft möte med Hobbe om informationsspridning under nollningen. 
Ordernsband inför jubileumet är beställda. Under veckan har funkitonsärshoddies delats 
ut.  
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - Nu har Teknologkåten en tandemgeneral. Kåren håller ett event kring St 
Patriksday den 23 mars med pubrunda och släpp i gasque.  
Marcus - Det är nu öppet för ansökan kring poster centralt på kåren 

 
§ 8 Föregående möte  
Gällande kontanthantering verkar izettle som ett billigare alternativ än kontanthantering. 
Gränser vid kortbetalning ska kontrolleras.  
 
LTEK har nu fått uppdaterad information på hemsidan och ligger under “övriga utskott”.  

 
§ 9 Faställande av poster 
 
Till ordförande valdes Thomas Forsberg 
Till Vice ordförande valdes Fanny Selin 
Till Näringslivsansvarig valdes Anders Hägge 
Till Skattmästare valdes Ebba Silfver 
Till Utbildningsminister valdes Alice Stilgård 
Till Sexmästare valdes Nils Markgren 
Till AktU-ordförande valdes Amanda Bender 
Till Cafémästare  valdes Adam Rosell 
Till Øverphøs valdes Hedda Skarsgård 
Till Infochef valdes Maja Wilhelmsson 
 
§ 10 Firmatecknare 
Thomas Forsberg och Ebba Silfver valdes till firmatecknare. Thomas och Ebba tecknar 
firman i förening över 50 000 kr och under 50 000 kr tecknar de firma var för sig.  
 
§ 11 Stödphaddrar 
För att informera lite kring vad styrelsen gör diskuteras möjligheten att styrelsen är 
stödphaddrar under nollningen, dock är vi inte tillräckligt många för att alla ska tillhöra 
varsin grupp. Diskussion kring om klädsel, om det är bra att vi använder styrelsepikeer 
eller om detta anses för övervakande. Hedda tar vidare frågan till Phøs och HPs.  
 
§ 12 VT  
Vårterminsmötet beslutades hållas 16 april .  
 
§ 13 V-dagen  
Diskussion fördes kring hur och när V-dagen ska hållas. Förra året hölls en pub av BIIF, 
LTEK och VOV-event - diskussion om ett liknande upplägg ska ske i år . 



 
§ 14 Övrigt 

Thomas ska ha möte på torsdag med Christina Glans angående om övningssalarna kan 
vara öppna under tentaperioden. Diskussion kring huruvida sektionen kan bidra med att 
se till att städning sker om de hålls öppna. Under tentaperioden önskas även extra 
soptömning då V-huset används mycket under denna period även under kvällar och 
helger. Detta kan diskuteras med rektor kring städbudget.  
 
Grupprum 15 går nu att boka under lunchen på måndagar och onsdagar resten av 
terminen, då Styret och BIIFet varit väldigt bokade under våren. 

 
Vi ska ha ett möte kring stadgar, reglemente och budget inför VT-möte på söndag 10/3. 
 
För att öka tillgängligheten ska Maja börja skriva sina inlägg på både svenska och 
engelska. Resterande styrelsemedlemmar hjälper henne att kontrollera dessa. 
 
Betalningen till jubileumet kommer att skickas ut i efterhand via antingen swish eller 
bankgiro så att betalningen inte behöver ske direkt vid anmälan.  

 
Dokumentation kring skåpsuthyrning på L-vägen borde uppföras. Diskussion kring hur 
hanteringen av hyresintäkterna ska ske. 
 
Bokning för resa upp till  möte med andra V-styrelser i Luleå ska göras. Fanny och Adam 
kollar upp detta.  

 
Det behöver beställas nya bläck, stekpannor till caféet. Adam och Nils kollar upp mer 
exakt vad det är som behöver beställas.  

 
Andra sektioner har system kring hur ofta man kan lägga upp saker på facebook så att 
användare inte får alldeles för mycket info i sitt flöde. Maja och Anders kollar upp hur vi 
bör hantera detta. 

 
Vi behöver gå ut med info kring motioner till VT.  
 

§ 15 Beslutsummering 
Samtliga poster i styrelsen valdes. Thomas Forsberg och Ebba Silfver valdes till 
firmatecknare.  
 

§ 16 Beslutsuppföljning 
Inga beslut fattades under föregående möte. 

 
§ 17 Nästa Möte  
Nästa möte äger rum den 26/3 2019 klockan 12.10 i styret. 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

Vid protokollet 
 
 
Ebba Silfver 

 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Maja Wilhelmsson 

 
 
 
 
 
 
 
Hedda Skarsgård 

 
 
 


