
 
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 Nils Markgren som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Anders Hägge och Adam Rosell som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Alice -  Inte hänt så mycket i veckan.  
Anders -  Midroc och Veidekke vill vara jubileumsponsorer. Ramboll dragit sig ur. Har varit 
på många möten relaterade till sponsorer för jubiléet.  
Nils - Har haft Phadder-kickoff som var lyckad.  
Ebba - Fixat behörigheter på Nordea och även beställt nya bankkort.  
Fanny- Har haft möte med strategigruppen. Gick där igenom förslag på valprocessens 
tillvägagångssätt. Har även blivit klar med kallelsen till VT-mötet.  
Amanda - Planerat med uttagningar inför kårkampen den 4e april. Har även skissat på en 
eventuell fifa-turnering.  



Hedda- Varit en hel del att ta tag i med sponsorer overaller. Har även varit lite rörigt med 
logga på overallen. Annars har det varit en hel del möten som vanligt.  
Adam- Inte så mycket. Annars bra. 
Thomas -  Inte så mycket som hänt. Klarat B2:an. Bokat lite olika lokaler.  
Maja - Delegerat många uppgifter till art directors. Mycket vanligt arbete annars.  
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - På söndag är det valfullmäktige.  
Marcus - Utbildningsutskottet håller i speak up days. Få din röst hörd inför ledningen på 
teknologkåren. Kommer anordnas en del workshops.  
 

§ 8 Föregående möte 
Fastställde poster. Alla var väldigt nöjda med kick-offen. Datum för VT möte och V-dagen 
har planerats. V-dagen planeras att hållas på hösten istället för i vår.  
 
Många verkar vara nöjda med att övningsalarna var öppna under tentaperioden. 
Vaktmästarna var dock inte så nöjda med ordningen i salarna vilket måste lösas. 
 
Intervjuerna för ny vaktmästare går framåt.  
 
All information som går ut på sektionen ska nu finnas på svenska och engelska.  
 
Ett nytt möte ska bokas in avseende sponsorer. Även budgeten måste gås igenom igen.  
 
Dokumentation av skåpen på L-vägen ska genomföras. Detta ska meddelas till Disa 
Sundmark.  
 
Inköp till caféet är nu  genomförda.  

 
 
§ 9 Luleå 
Förslag att köpa en gosedjursbäver att ge bort som present inför Luleå-resan.  

 
§ 10 Sångböcker 
Saknas 40 stycken sångböcker till nollningen. Det måste därför beställas nya vilket är 
väldigt dyrt. Maja föreslår därför att det ska beställas in 250 stycken nya böcker om inte 
fler hittas inom snar framtid. Om fler böcker hittas avvaktar vi med beställningen till nästa 
år. Maja ska titta igenom stadgar och liknande innan beslut tas.  

 
§ 11 Övrigt 
Förslag om att styra upp en aktivitet för styrelsen varje månad som tre 
styrelsemedlemmar ansvarar för. Middag, bowling eller liknande aktivitet.  
 
Diskussion om Luleå-resan. Syftade mest till att klarlägga ekonomin och liknande frågor.  
 
Anmälningslänken till jubileumsbalen är nu ute. Än så länge är det en hel del anmälda 
men det räknas med att komma in fler.  
 
Förslag om att ha en styrelsehelg i sommar. Antingen i slutet av Juli eller  början av 
Augusti.  
 



Det går fortfarande inte att betala under tio kronor med kort i caféet. Frågan om 
kontanthantering kan bli en fråga att ta upp igen.  
Kaffemaskinerna i V-café måste servas. Sensorn till den ena maskinen är inte helt 
fungerande.  

 
§ 12 Beslutsummering 
Det beslutatdes att en bäver ska köpas samt att en styrelse-aktivitet ska anordnas varje 
månad. Maja ska även titta upp lite angående sångböckerna så att beslut avseende inköp 
sedan kan tas. Fanny ska även göra ett schema över ansvariga för styrelse-aktiviteten. 
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Allt ser bra ut med Jubiléet. Det ska dock göras små ändringar i menyn.  

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa möte äger rum den 2/4 2019 klockan 12.10 i styret. 
 

§ 15 MOFMA 
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat kl 12.50. 
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