
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Susanna Sjöstrand 
Näringslivsansvarig               Ebba Gipperth 
Utbildningsminister               Josephine Gertson 
Sexmästare    Rikard Aho 
Informationschef   Märta Kjellberg 
Cafémästare                Ellen Karlström 
Øverphøs    Isabelle Andersson 
Lantmästare    Lejla Shafiee 
Brandmästare    Jakob Kullmann 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet öppnat 12:12 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Jakob Kullmann som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Märta Kjellberg och Ellen Karlström som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Carl, Sofia och Styret 19 medverkar vid mötet. 

 

§ 5 Dagordning 
Dagordningen godkänns i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
Josephine- Haft överlämning med Alice och hållit i sista studiekvällen för terminen. 
Ebba – Haft överlämning med Hägge.  
Rikard – Haft överlämning med Nisse samt gjort vinterfesten i helgen.  
Lejla – Suttit med funktionärsutbildningen. 
Ellen – Haft överlämning samt tackfest för caféet. Nu är cafét även stängt för terminen. 
Susanna – Inte gjort så mycket, stadgan är inröstad hos kåren. Samt fixat 
funktionärsutbildningen. 
Märta – Har fixat julkort till alla. Haft överlämning med Maja och gått igenom allt om 
posten.  
Kullmann – Inte gjort något.  

 

 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 30, 2018 

Datum:     2018-12-17 

Tid:      Kl. 12:10(..)  

Plats:     Konferensrum 1,  

V-huset, Lund 

 
 

 



 
 
  

§ 7 Information från TLTH 
Man kan nu söka funktionärsposter för nollning. Ansökan till poster i Arkad öppnar denna 
vecka. Kontoret är stängt efter denna vecka och fram till 14e januari.  

 
§ 8 Valproceduren utvärdering 
Valproceduren ska utvärderas grundligare nästa år och det behövs lite input för att göra 
detta väl.  
 
Överlag fungerade det bra, men viktigt att valberedningen är neutral, det vill säga inte ha 
åsikter i debatten. Tydliggöra om det är en egen åsikt eller om det är som valberedning. 
Valberedning ska vara objektiva. Detta bör förtydligas när dessa poster tillsätts under 
vårterminsmötet. 
 
Tidigare år har det varit inval till valberedningen per årskull men det kan vara ett 
alternativ igen för att skapa en icke homogen grupp. 
 
Trots förändringen för att förkorta mötet blev det fortfarande lika långt som tidigare år, 
samt att funktionärerna som valdes via intervju tog lång tid. En lösning på detta bör tas 
fram nästa år för att processen ska bli så bra som möjligt.  
 
Positivt var att fler funktionärsposter verkar ha blivit fyllda i och med det nya systemet. 
Detta är enbart en observation utifrån styrelsen och bör undersökas ifall den stämmer 
eller inte.  
 
De vakantsatta posterna som är vakantsatta av valberedning skall väljas av valberedning. 
De poster som är utlysta av styrelsen men vakantsatta, utlyser styrelsen igen. Detta är i 
dagsläget enbart revisorer.  
 
Om lösningen nästa år är att köra samma valprocedur som i år, tror styrelsen att det 
kommer fungera bättre då valberedningen är mer förberedd på detta och kan planera i 
förväg. Dock bör det bestämmas vilka poster som söks på mötet och vilka på intervju för 
att valberedning ska hinna planera. 

 
§ 9 Ordningen i V-huset 
Vi har möte med huset i eftermiddag.  
 
För några veckor sen hade styret ett möte med huset där tre punkter bestämdes:  

• Flytta en soptunna 

• Vi skulle dela information till våra medlemmar 

• Andreas (LTH ansvarig för husen) skulle skriva riktlinjer för husen på campus 
 
Dessa punkter ska utvärderas i eftermiddag. 
 
Husprefekten hittade en av övningssalarna i dåligt skick och har nu beslutat att låsa dessa 
salar när det inte är undervisningstider, dvs kl. 08-17 på vardagar. Detta anses av 
styrelsen vara en orättvis behandling vilket har tagits upp med husprefekten. 
 



TLTH har haft husnämndsmöte där frågan har diskuterats och där pratades det om att 
skapa fler studieplatser i andra hus för att minska trycket i V-huset.  
 
Riktlinjerna ska skickas ut på remiss enligt Carl, TLTH. Dessa riktlinjer är från tidigare möte 
med huset samt LTH’s husansvarig för campus och ska gälla hela campus.  
 
Vi kanske får testa en ny approach där vi kollar på rättigheter för studenter. Just nu har 
huset sagt att övningssalar kan låsas då dessa enbart är till för att undervisning.  
 
Kan vara idé att göra en kartläggning av vilka sektioner som faktiskt pluggar i V-huset. 
Huset ligger i hjärtat av campus vilket gör att det är högt tryck på det.  
 
Då denna fråga är väldigt knepig att gå vidare med har Inspektor Karin erbjudit sig att 
hjälpa till i diskussionerna.  
 
På mötet i eftermiddag kommer deltagare från styret 2018 samt styret 2019 vara med. 
Detta för att göra en överlämning i frågan så att arbetet kan fortlöpa under nästa 
verksamhetsår. 

 
§ 10 Övrigt 
Bjud in funktionärer under er till funktionärsfika, 18/12 under lunchen, och 
funktionärsutbildning, 17/12 kl 17.15. 
 
Susanna tackar för ett vackert verksamhetsår.  
 

§ 11 Beslutsummering 
Inga beslut tagna. 
 

§ 12 Beslutsuppföljning 
Huskommittén jobbar hårt.  
 
Susanna och Lejla knyter ihop L-teks lösa trådar.  

 
§ 13 Nästa Möte  
Styrelsen planerar att försöka ses under sommaren, då det också kommer ska ett möte. 
Skulle detta inte genomföras kommer nästa möte hållas först efter sommaren. 
 

§ 14 MOFMA 
Ordförande Susanna förklarar mötet avslutat kl 12:50. 
  
 
 
  



 
 

Vid protokollet 
 
 
Jakob Kullmann 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Märta Kjellberg 

 
 
 
 
 
 
 
Ellen Karlström 

 
 
 


