
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 

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

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppnat kl. 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Olivia Wernberg som protokollförare.  
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslöt att godkänna Jakob Kullman och Bella Ahlfors som 
justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 
 
 
§ 5 Dagordning 
Mötet beslöt att godkänna dagordning i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
 
Gary Lai har jobbat med sitt löpande arbete så som veckobrev, utöver det har det varit en 
lugn vecka för Gary.  
 
Bella Ahlfors har inte gjort så mycket. L-tek har haft två lunchföreläsningar och börjat 
förbereda inför VT-möte.  
 
Jakob Kullman jar planerat phadderkickff och inför temasläpp. Han har även varit på 
möte med ÖPK.  
 
Henrik Melin har inte gjort så mycket sen senast. Ska ha GÖRA möte.  
 
Johan Östberg har fixat med de inlogg som saknats. Kan snart börja då bokslutet klart 
 
Olivia Wernberg har haft påskmys med BIIF som gick bra.  
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Susanna Sjöstrand har haft innebandy, volleyboll, och rensat AktU-förråd. Och igår höll 
AktU i fotboll istället för den veckoliga löprundan.  
. 
Victor Engvall höll i phadderkickoffen som gick bra. Påpekar att vi bör införa ett förbud 
mot glitter i V-café då det var mycket att städa efter. I veckan är det Flickor På Teknis.  
 
Samuel Plönning har jobbat med förberedelser inför VT-mötet och hämtat 
funktionärströjorna tillsammans med Victor.  
 
Sigrid Skarsgård har haft möte med SVL om studiegrupper för de som hamnat efter i 
matten. Hon har varit på möte med FemArk om en gemensam föreläsning från Kvinnors 
byggforum. Av samma anledning har hon även varit på möte med Athena och FemArk.  
 
Linus Hammarlund har jobbat men TLTHs Verksamhetsplan.  
 
Erik Nilsson har jobbat med hemsidan som börjar bli färdig.  
 
Gustaf Andersson har kollat runt på olika bilar och modeller som eventuellt ska köpas in 
till föreningen.  

  
§ 7 Information från TLTH Information 
Start up fair i veckan. Linus påminner även om att Cornelis går att hyra. På 
onsdag ska nya heltidare väljas. Temasläppet för nollningen är på onsdag nästa 
vecka. En tråd om missnöje bland studenter har skapats på Jodel, där bland annat 
V-sektionen har nämnts.   
 
§ 8 Hemsidan  
Webmaster berättar att sedan vi sågs senast har han fixat de åsikter som kom 
förra gången och även fixat mycket design i övrigt. Han jobbar på att uppdatera 
utskottens texter och ansvariga att skicka in sina texter. Han berättar att 
bokningskalendern för V-café är klar. Lagt till sektionsnyheter på framsida. Ska 
översätta till engelska. Saknar bilder till hemsidan i stort.  
 
Concretum har en kommentar om att de vill ha med en text om sitt 
mentorskapsprogram vilket Erik kommer att lägga till.  
 
Henrik ber om att titlarna på näringslivsgruppen ändras så att de stämmer.  
 
I övrigt så ska vi mejla Erik med de ändringar vi vill ha på våra utskott.   
 
Erik föreslår att styrelsen skapar nya mejladresser med vsek.se istället för 
nuvarande tlth.se. Detta förslag ses det positivt på från styrelsens håll.  
 
Erik föreslår också att det läggs in en kalender som är kopplad till google-kontot. 
Då kan alla ha en egen inlogg till kalender och på så vis enkelt lägga till saker i 
kalendern som syns på hemsidan. Ett önskemål om att kalendern ska ligga högs 
upp på hemsidan finns och Erik ska titta på om detta är möjligt.   
 
§ 9 Vbil  
Vbil-ansvarig berättar att det är dyrare att köpa en bil hos en återförsäljare, men 
väljer vi att gå via en privatperson får vi inte samma säkerhet med garanti och 
liknande som vi får hos en återförsäljare. Vi vill ha en bil som håller som vi slipper 
reperara med jämna mellanrum. Förslaget är att vi köper bilen av en återförsäljare 
med service. Det ska vara en bil av typ familjekombi och den får kosta mellan 50 
000 - 80 000. Gustaf börjar leta efter bilar och hör av sig när han hittar något av 
intresse.  
 



§ 10 V-sektionsdagen  
BIIF vill vara med och hjälpa till på sektionsdagen. Bella har inte hunnit kolla med 
L-tek men har svårt att se att de inte skulle vilja hjälpa till. Bella kollar upp det till 
nästa vecka. Upplägget bestäms att det ska vara likt det vi sagt tidigare. 
 
En diskussion kring datum förs och det bestäms att V-sektionsdagen ska vara den 
28 april.  
 
Det bestäms att två personer från varje styrelse ska vara med och planera dagen. 
Från V-styrelsen väljs Bella och Victor som representanter. Olivia och Bella kollar 
med BIIF respektive L-tek.  
 
Ansvariga ska kolla upp om det går att lösa alkoholtillstånd, hur Husprefekten och 
Vaktmästaren ser på detta, om det går att boka ett band, hur mat fixas.  
 
Infogruppen önskar att få vara med på ett hörn med att marknadsföra V-
sektionsdagen.  
 
Brand vill hjälpa till. Upplägget som vi sagt tidigare. Bjuder på mat, band, lekar, 
alkoholtillstånd om det går att fixa. Inte kollat med vaktis och PG. Diskussion kring 
datum, fredag som önskemål. 28 april bestäms. 2 från varje styrelse fixar. Bella 
och Engvall från V. Infogruppen vill vara med på ett hörn. Vi jobbar.  
Infogruppen 
 
Kolla upp tillstånd, PG vaktis, band, mat 
 
§ 11 Övrigt 
Våra funktionärströjor har kommit. Det bestäms att alla är välkomna imorgon 29/3 
för att hämta sina tröjor. Vi bjuder då på fika och ska ta en gruppbild som kan 
skickas till Prolog. Samuel mejar ut till alla funktionärer om detta.  
 
Tour de styrelse, lekar och sittning i E-supé. Ordförande håller i lekar.  
 
Imorgon kör hustomteriet till tippen och därför ska samtliga förråd städas ut 
imorgon så att hustomteriet kan ta med sig det som ska slängas.   
 
Alla ska kolla igenom stadgar och reglemente till morgondagens möte inför VT-
mötet.  
 
Frågan om hur vi ser på spex under nollningen lyfts. Det är ett bra sätt att visa upp 
oss och bjuda på oss själva. Det bestäms att Jakob är spexansvarig.  
 
§ 12 Beslutssummering  
Alla ska skicka in texterna för sitt utskott på både svenska och engelska till 
Webmaster.  
 
Gary ska ta nya bilder till hemsidan.  
 
En ny V-bil får kosta 50 000 – 80 000 och ska köpas av en återförsäljare.  
 
Sektionsdagen ska hållas den 28/4 och V-styrelsen, BIIF och L-tek ordnar den 
tillsammans. Victor och Bella väljs till representanter från V-styrelsen.  
 
Hoodies finns att hämta i styrelserummet imorgon och Samuel mejlar ut om detta.  
 
Jakob Kullman väljs till spexansvarig. 



 
Imorgon ska samtliga förråd städas.  
 
§ 13 Beslutsuppföljning Information Bilaga 1.1 
 
§ 14 Utvärdering möte  
 
§ 15 Nästa möte 
Nästa möte blir tisdagen den 4/4 2017.  
 
§ 16 MOFMA  
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