
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 

 
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 
Viceordförande Fanny Selin förklarar mötet öppnat 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Hedda Skarsgård som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Amanda Bender och Nils Markgren som 
justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Karin, Marcus och Måns medverkar vid mötet. 
 
§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 

Fanny: Har haft möte med programutskotten och BiiF. De ser fram emot vecka 

noll. Hon har även jobbat med föredragningslistan till VT-mötet. 
Maja: Tagit bilder med infogruppen, lagt upp grejer på vsek.se . Hjälpt phøset. 
Alice: Jobbat med Her tech future tillsammans med Rikard Aho. 
Amanda: AktU ska hålla i en Fifaturnering på nu söndag 14/4 samt volleyboll och 
innebandy ikväll. 
Nils: Sexet höll i Her tech future sittning i V-café i onsdags. Nu fortsätter arbetet 
med planering av en jubileumspub.  
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Hedda: Phøset har spexat på Her tech futuresittningarna i veckan och fortsatt med 
planering  för nollningen. Däribland har eventansvariga i phøset bestämts. 
Ebba: Löpande ekonomiarbete. Budgeten för VT-mötet har färdigställts. 
Anders: Anders har tillsammans med Näringslivsgruppen varit på en säljutbildning 
som Kåren höll i. Fortsatt med sökandet efter jubileumssponsorer.  

 
§ 7 Information från TLTH 
Måns: Denna vecka är det Innovationweek med mässa och lunchföreläsningar 
 
§ 8 Föregående möte 
Ingen uppföljning. 
 
§ 9 V-konferens 
V-sektionen har köpt en bäver som ska ges till Geosektionens styrelse i Luleå från 
V-sektionen under helgens besök. Osäkert vilka övriga styrelser som kommer vara 
i Luleå.  
 
§ 10 Jubileumsbalen 
Fotograferna vill gärna fota men då vill de ha reducerat pris. Då detta är billigare 
än att hyra in externa fotografer anser styrelsen att det är rimligt att de får 
grundpaketet för jubileumsbalen. 
 
§ 11 Tandemsläppet 
Under föregående vecka var det biljettsläpp för tandem och styrelsen diskuterar 
hur vi tyckte de fungerade. Styrelsen anser att biljetterna inte ska släppas under 
schemalagd skoltid då man inte ska missa skola för ett biljettsläpp. Vidare anser 
styrelsen att biljettsläppet ska ske på en plats som samtliga studenter känner till 
så som på campus eller på allmänt kända platser i Lund och inte hemma hos en 
Tandemgeneral. Till sist lyftes det att Tandemgeneralerna kommande år bör 
informera om evenemanget och vad det innebär i god tid samt bygga hype så att 
fler förstaårsstudenter vill engagera sig i eventet. 
 
§ 12 Övrigt 
Styrelsen diskuterar hur vi ska få fler anmälningar till Jubileumsbalen och kommer 
fram till att eventet ska delas i klassgrupper samt att kontakta alumner via 
LinkedIn. Vidare diskuteras sponsring och hur vida man kan arbeta mer långsiktigt 
för att få in denna då många företag sätter sin sponsringsbudget tidigt på året. 
Situationen med låsta övningssalar diskuterades och hur vi kan arbeta för att få 
dessa upplåsta under tentaperioderna. Karin föreslår att vi ska prata med 
inblandade såsom städare, studenter och vaktmästare för att få en uppfattning 
hur de olika parterna upplever det. Det föreslås att en enkät ska skickas ut till 
medlemmarna samt att en undersökning om vilka som befinner sig i huset ska 
göras under kommande omtentaperiod. Vi fortsätter diskussionen vid nästa möte. 
 
§ 13 Beslutsummering 
Inga beslut fattades. 
 
§ 14 Beslutsuppföljning 
Inga beslut följdes upp. 
 
§ 15 Nästa Möte  
Nästa möte äger rum den 16/4 2019 klockan 12.10 i Styret. 



 
§ 16 MOFMA 
Vice ordförande Fanny Selin förklarar mötet avslutat kl 13.00. 
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