
 
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 Fanny Selin som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Amanda Bender och Anders Hägge som 
justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Alice- var sjuk förra veckan och fick ställa in några möten. 
Anders- har tillsammans med Näringslivsgruppen förberett inför Branschdagen som är 
deras startskott. De har uppdaterat prislistan och utbudet för företagen. De har även 
börjat jobba på ett koncept för jubileet. 
Nils- hade Branschdagsgasque förra veckan vilket innebar sexets första finsittning. Det var 
mycket jobb men det gick bra! 
Ebba- har skickat iväg ansökningar till Nordea för alla som ska ha tillgång till banken. Hon 
tippar på att allt ska vara klart nästa vecka. 



Fanny- har snackat lite med Disa om L-tek och mailat om V-konferansen i vår. 
Amanda- hade fotbollsdag med AktU i lördags vilket var lyckat. De har även börjat 
förbereda lekarna inför Storskiphtet på lördag. 
Hedda- har tillsammans med Phøset valt huvudphaddrar och peppare. De har även sytt 
på sina ouvvar. I helgen var Hedda iväg med ØPK hela helgen och resten av føben och 
hade sittning.  
Adam- har inte gjort så mycket mer än att utskotten har börjat stå så att caféet kan vara 
öppet. 
Thomas- har bland annat sysslat mycket med Branschdagen och höll två tal på gasquen. 
Han har haft kontakt med CG och Andreas Svensson som han ska ha möte med på fredag. 
Han har även kollat upp när sångboken ska uppdateras. 
Maja- har beställt hoodies och skickat ut enkät till alla funktionärer som vi måste sprida 
till våra utskott. Hon har även uppdaterat de sociala kanalerna, fotat oss i Styrelsen och 
håller just nu på med en affisch med oss på. 

 

§ 7 Information från TLTH 
Idag är sista dagen för anmälan till styrelseutbildningen nästa vecka. Heltidarna har just 
nu igång en marknadsföringskurs och står i husen för att visa upp sig. Det behövs en 
tandemgeneral som har ansvar för och delegerar arbete till tandemansvariga. Om man 
nominerar någon till en av kårens poster kan man vinna en biobiljett.  

 
§ 8 Storskiphte 
Just nu har vi 120 anmälda och i veckan kommer det eventuellt väljas in fler poster vilket 
innebär att vi blir ännu fler. Nils har vidarebefordrat listan med matpreferenser och 
budget till köksmästaren. Adam ska kolla upp vad de köpte in till frukosten förra året. 
Ebba räknar på budgeten lite mer exakt, Maja fixar packlista och Fanny gör ett schema för 
dagen. Amanda gör upp 24 lag tillsammans med AktU som även fixar lekar. Hägge snackar 
med sångcanteurerna om bussunderhållning. 

 
§ 9 MeToo enkät 
Maja berättar att PGL på brand tog upp ämnet och diskuterade hur man skulle kunna nå 
ut om hjälp att söka om man varit med om eller sett något. En idé är att ha med 
kontaktuppgifter i Nolleguiden vilket Hedda och Maja ska ha möte om tillsammans med 
phøset. De ska även maila den ansvarige på Kåren för fler tips. Andra idéer är att skriva 
om det på vår hemsida och trycka upp affischer. Alice undrar vem som har 
MeToo-enkäten som gjordes på V-sektionen och ska höra om utbildningsministern 2017 
vet mer om det. 

 
§ 10 Övrigt 
Hedda undrar vilka som ska sy ikväll och om vi ska beställa mat. Amanda säljer in 
sportkvällen innan vårt häng! 
Thomas säger att han ska lägga upp omröstning om diskussionskväll i nästa vecka så att vi 
kan ta upp lite större och längre frågor.  
Den 11-14 april är det V-konferens i Luleå och de vill ha besked innan den 28/2 vilka som 
kommer upp. Vi har en budgetpost till detta och kikar gemensamt på flyg. 
SVL säger att det är svårt att hitta kontakten till likabehandlingsombuden på hemsidan. 
L-tek och VoV-event borde inte ligga som “övriga utskott” på hemsidan och 
kontaktpersonen under dessa utskott ska ändras. 
Thomas ber oss alla att skriva under styrelsepolicyn.  
Den 14/3 ska vi styret på casekväll hos PROLOG som vi ska anmäla oss till. De bjuder på 
mat och dryck. 
Sångboken behöver inte  göras om förren nästa år. Dock behöver vi beställa fler till 
nollningen, Maja fixar det. 



Fanny bjuder in våra vänsektioner till jubileumet. 
 

§ 13 Beslutsummering 
Inga beslut idag. 
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Jubileumsbalen blir den 18/5 i Sparbanken Arena. 

 
§ 15 Nästa Möte  
Nästa möte är den 19/2 i styrelserummet klockan 12.10. 
 

§ 16 MOFMA 
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat kl 12:50. 
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