
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande Fanny Selin  
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Utbildningsminister              Alice Stilgård 
Sexmästare Nils Markgren 
AktU-ordförande Amanda Bender 
Cafémästare  Adam Rosell  
Infochef Maja Wilhelmsson  
Ekonomichef Ebba Silfver 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg förklarar mötet öppnat 12:14. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Amanda Bender som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Fanny Selin och Maja Wilhelmsson som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Maria Gunnarsson och Ebba Johnsson medverkar vid mötet.  
 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen.  

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Försökt nå Andreas Svensson under veckan för att få förtydligande om vad som 
gäller för lokalerna. Har mailat med husprefekten om att eventuellt ändra arkivets 
rumsbeskrivning från förråd till mötesrum.  
Hedda - Är ej närvarande men hälsar att hon håller på att planera nollningsschemat. 
Phøset ska spexa på Her tech future onsdag och torsdag.  
Anders - Jobbar vidare med sponsringen inför jubileumet. Ramböll ska ha 
lunchföreläsning 23/5. Skanska, SBT och Thyréns ska ha lunchföreläsningar under 
nollningen och hösten. 
Ebba S - Har jobbat med ekonomin inför jubileumet.  



Ebba J - Skrivit motion till Styrelsen inför VT-mötet. BIIF har tagit fram ett underlag för 
sponsring till jubileumsbalen, de har skrivit en lista på företag som vi kan söka sponsring 
hos.  
Amanda - Har uttagning inför kårkampen på torsdag och söndag. Har pratat med Hanna i 
V-arité om att de eventuellt ska leda en supportergrupp under kårkampen.  
Fanny - Har pratat med Disa om uthyrning av skåpen på L-vägen. De ska nu börja 
dokumentera vilka personer som hyr vilka skåp. Har träffat strategigruppen och tagit fram 
ett förslag på en policy för valberedningen.  
Maria - Har haft besök av sex st kårordföranden från andra kårer. Har fått en efterträdare 
och börjat planera en överlämning. 
Alice - Har haft SRX-möte och möte med världsmästarna på sektionen. Ikväll är det 
Excelkurs.  
Nils - Har haft lunchmöte med sexet för att gå igenom resten av året. Planerat inför Her 
tech future.  
Adam - Har haft lunchmöte med cafémästeriet och planerat tackfest för jobbarna.  
Maja - Har haft infohäng med infogruppen.  
 

§ 7 Information från TLTH 
7 av 8  st heltidare är tillträdda. Utbildningsansvarig saknas. En ny kårstyrelse är tillsatt. 
Speak up days är på fredag och Innovation week nästa vecka.  

 
§ 8 Föregående möte  
Det finns tillräckligt med böcker inför nollningen. Böckerna räcker dock bara till nollorna 
och ingen kommer kunna köpa en ny under nollningen. 
Ebba har beställt en bäver som vi kan ta med till Luleå. 

 
§ 9 Arkivet 
Arkivet måste städas och organiseras. Det diskuterades vad syftet med rummet är och 
vad vi vill att det ska användas till. Thomas ska prata med husprefekten om det finns 
möjlighet att ändra rumsbeskrivningen från förråd till mötesrum. Det kan vara bra att ha 
ett extra rum för mindre möten och där phöset kan hålla till under nollningen.  

 
§ 10 Övrigt  
Thomas och Karin ska boka in ett möte med rektorn för att diskutera situationen i V-huset 
och då framförallt tillgång till övningssalarna under tentaperioden. När M-huset stängs för 
renovering finns det risk att många av eleverna från M-huset , som redan sitter i V-huset 
under perioder idag, kommer till V-huset mer frekvent.  
 
Strategigruppen har tagit fram ett förslag för policy gällande valberedningen och 
valproceduren som diskuterades.  
 
Till jubileumsbalen är det i dagsläget ca 100 personer anmälda. Under jubileumsveckan 
ska ett antal jubileumsaktiviteter med sexet, cafémästeriet och AktU äga rum.  
 
Fortsatta diskussioner fördes om att samtliga av sektionens inlägg på sociala medier ska 
vara skrivna på både svenska och engelska. Eventuellt ska en proposition presenteras på 
VT-mötet för att göra det till en policy för alla utskott som gör inlägg på våra kanaler.  
 
Första-hjälpen lådan till caféet, styret och AktU måste uppdateras.  
 
 

 



§ 11 Beslutssummering  
Beslut togs att inga nya sångböcker ska beställas inför höstens nollning. 
 

§ 12 Beslutsuppföljning 
Antalet sångböcker har inventerats och det beslutades att inga nya böcker ska beställas 
in. Bävern är nu beställd och på väg. Fanny har gjort ett schema för de ansvariga för 
styrelseaktiviteterna.  
 

§ 13 Nästa möte 
Tisdag 9 april 12.10 i Styret.  

 
§ 14 MOFMA 
Ordförande Thomas avslutar mötet 13.16.  
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