
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 

 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Skattmästare    Johan Östberg 
Utbildningsminister   Aleta Sigrid Skarsgård 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
Øverphøs    Jakob Kullmann 
Brandmästare   Olivia Wernberg 
Lantmästare    Bella Ahlfors 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppet kl. 12:10 
 
§ 2 Protokollförare 
 
 Mötet beslutar att godkänna Johan Östberg som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
 Mötet beslöt att godkänna Gary Lai och Susanna Sjöstrand som 
 justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 
 
 Mötet beslöt att adjungera Linus Hammarlund, Karin Jönsson och Andreas 

 Börjesson. 
 
§ 5 Dagordning 
 
 Mötet beslöt att godkänna dagordning i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
 
 Samuel Plönning har skickat in beställning av funktionärshoodies samt 
 medverkat på styrelseutbildning. 
 
 Gary Lai har jobbat med hemsidan, planerat en kickoff tills på onsdag, stått i cafét 
 med sitt utskott samt kollat gamla bilder i arkivet för att se om dessa kan 
 användas till något. 
 
  
 Johan Östberg har fortsatt med sitt löpande arbete. 

MÖTESPROTOKOLL 

 
Styrelsemöte:    Nr5, 2017 
Datum:     2017-02-21 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

 



 
 Sigrid Skarsgård har kollat på hur studierådets budget ska skiljas mellan 
 sektionen och väg och vatten programmet. Studieråden har ceq-samtal. 
 
 Victor Engvall har planerat tacos & tequila Thursday samt varit på 
 sexkollegiemöte 
 
 Susanna Sjöstrand har planerat event för våren och letat efter saker som kan 
 ersätta löparkvällar. 
 
 Mirass Jalil planerar tacksittningar för caféjobbare, en ska vara med M och I, den 
 andra ska bara vara för V. Har planerat en IKEA-resa för att rusta upp köket.  
 
 Jakob Kullmann 
 Har varit på Phös-helg. Phöset har stängt ansökan för internationella phaddrar, de 
 har även bokat in möten med svl samt gjort ett utkast av nollningsschema. 
 
 Olivia Wernberg har haft skipthe med biif. 
 
 Bella Ahlfors håller på att diskuterar om ltek ska vara phaddrar. L-tek kollar 
 möjligheten till ett namnbyte för programmet. 
 

 Linus Hammarlund har haft medarbetarsamtal.  
 
 Karin Jönsson meddelar att vi måste kontakta henne i tid om vill att hon 
 medverkar på sittningar under nollningen.  
 

§ 7  Information från TLTH 
 
 Framförde vad vi kan få veta från kåren och undrade vad vi vill att kåren 
 berättar om i framtiden.  
 Styrelsen vill ha mer information om saker som påverkar oss. Vi vill även få 
 information om arbeten kåren bedriver. 
 
§ 8 Egen kopp i V-café  
 

Under husstyrelsemötet togs problemet med att pappersmuggar ej kastas 
och istället lämnas kvar i grupprummen.  
Om detta problem upphör kan kaffedrickande godkännas i grupprum. 
Cafét diskuterade detta och föreslog antingen att priset med pappersmugg 
skulle höjas till 7kr eller att personer med egen mugg ska få en kaka till 
kaffet.  
En ny kaffemaskin kommer ställas upp i V-huset där kaffet kommer kosta 
5kr. En höjning av priset kan medföra att studenter väljer kaffemaskinen 
istället för att köpa kaffe i cafét.  
Soptunnor är ej en lösning på problemet då det skulle medföra mer skräp 
och jobb för lokalvårdarna.  
Cafét ska skylta mer och uppmuntra folk att ta med egen kopp samt testa 
hur det fungerar med att personer som har egen mugg för en godisbit till 
kaffet.  

 
 
 
§ 9 Synas utåt 
 

Vill styrelsen synas mer utåt eller är det bra som det är?  



Styrelsen anser att det inte är någon ide att gå runt till klasser men att det är 
viktigt att synas på andra sätt.  
Exempel på relevanta sätt att synas kan vara att stå i cafet eller gå på event 
och studiekvällar som styrelse. Det är under dessa events viktigt för 
styrelsen att prata med alla och få resterande studenter att inse att de kan 
prata med oss.  
Ett sett att skapa kontakt med sektionen kan vara att gå ut med stora frågor 
som styrelsen diskuterar. På så sätt kan man få synpunkter och åsikter 
utifrån.  
 
För att samtliga studenter ska ha möjligheten att få koll på sektionens alla 
funktionärsposter togs förslaget om en broschyr upp, denna broschyr ska 
innehålla information om vad alla funktionärsposter innebär. 
Framställningen av denna skjuts upp till senare.  

 
§ 10  Synas under nollningen 
 

Vill styrelsen synas mer, mindre eller lika mycket under nollningen som 
tidigare år?  
I dagsläget har styrelsen inte så mycket under nollningen. Det är en grillning 
samt några stationer under rundvandringar. För att ta vara på dessa 
tillfällen måste styrelsemedlemmarna prata mer med nollorna än med 
varandra.  
Ett förslag är att vi ska gå på vett och etikett sittningen samt att prata mer 
med studenterna under exempelvis luncher. 
 
Bra att få en synpunkt från nya studenterna hur de tyckte förra årets 
styrelse syntes.  
Uppfattningen är att de nya studenterna har dålig koll på alla utskott innan 
sektionssafarin så det vore bra att berätta mer om alla utskott innan dess.  
Diskussionen kommer fortsätta senare inför nollningen.  

  
§ 11 Övrigt 
 

 En funktionärstavla är under utveckling. Näringslivsgruppen ska kontakta 
företag för att ge möjligheten att ha sin logga på denna. 
 
Gary frågar hur informationsspridningen på facebook går.  
Lite oklarheter vad som ska postas vart. Förslaget är att allt ska postas på 
v-sektionens sida och sedan dela i sina grupper.  
Men vart ska småsaker postas som aktus sportkvällar som sker varje vecka.  
Gary ska klargöra detta genom ett dokument.  

 
§ 12 Beslutssummering 
 

Koppar – Köper man kaffe med egen kopp får man en godis till kaffet. 
  Cafét ska skriva ut information om egna koppar, tänk på miljön. 
  Funkar det ej kommer priset att höjas. 
Synas utåt – Fortsätter diskussionsmötet på måndag den 20 februari  
Synas på nollningen – tar upp detta under ett senar tillfälle.  

 

§ 13 Beslutsuppföljning 
 

Aktivitet Ansvarig / hjälp Arbetsgång Tidsfrist 



Hemsidan Gary Går framåt 28/2 
 

Kontrakt V-vafe 
alkoholfria event 

Mirass / Samuel Går framåt,  
snart klar 

28/2 

Städrutiner Mirass Förslag är uppe 
men ej helt klart. 

28/2 

Uthyrningslista 
 

Samuel / Johan  28/2 

 
§ 14 Utvärdering möte 
 

Samtliga styrelsemedlemmar skrev varsin lapp där de utvärderade mötet. 
Samuel kommer sammanställa dessa.  

 

§ 15 Nästa Möte 
 

Mötet beslöt att nästa möte hålls den 28 februari 2017 kl 12:10(..) 
   
§ 16 MOFMA 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.12. 
 
 
 
 
Vid protokollet 

 
Johan Östberg 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 

 
 
Gary Lai  

 
 
 
 
Susanna Sjöstrand 

 
 
 


