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

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppnat kl 12:10 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att Rikard Aho ska vara protokollförare. 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att Ellen Karlström och Isabella Andersson ska vara justeringspersoner 

§ 4 Adjungeringar 
Christian från TLTH godkännes att adjungera. 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 
§ 6 Runda bordet 
Ebba: Haft lunchföreläsning som var lyckad. Ska börja planera lite lunchföreläsningar 

under nollningen. 
Märta: Haft kickoff med infogruppen. Beställt merchandise, en symaskin och tavelsudd. 
Rikard: Hade temasläpp förra veckan och har jobbat lite med det. 
Lelja: Har pratat med VoV-event om deras event. 

Josephine: Världsmästarna hade sitt hemvändaremingel som gick bra, har 
även vart iväg på kickoff och planerar en avslutning med sitt utskott.  
Ellen: Planerat inför tackfesten. 
Isabella: Haft med SVL och studierådsorförande, börjat planera vecka 0 mer noggrant. 
Susanna: Varit på husstyrelsemöte, automatisk stängning på dörrarnai v-cafe ska komma. 

Varit på möte med SVL och phöset. Haft kollegiemöte. 
Jakob: Har pratat om hur Biif ska jobba till höst, satt ihop ett formulär som medlemmarna 

ska kunna besvara. Haft möte med framtidsgruppen.  
 
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 12, 2018 
Datum:     2018-05-04 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

 
 



§ 7 TLTH 
Kårstyrelsen har möte och fullmäktige nästa vecka, med en vernissage innan. F1 röj 
kommer ha pub nästa vecka och då kommer bonsai appen testas.  

 
§ 8 Nollning  
Har pratat om vecka 0 och ska planera med noggrant hur vissa saker som tex ouvve-
försäljning ska gå till. Phöset har möte med styret nästa vecka. 

 
§ 8 Valproceduren 
Diskussion om valproceduren och om den ska förändras till att vissa poster väljs på intervju.   

 
§ 9Exponering för sökande till programmen  
Om att göra en dag när man visar upp och promotar för gymnasieelever, tex i samband 
med en gymnasiemässa i höst. Josephine berättade att de flesta programmen kommer ta 
in fler sökande till programmen till höst. Lejla skulle kolla med Ltek och VoV-event om dem 
var sugna att hjälpa till.  
  

§ 10 Övrigt 

Lejla har pratat med VoV-mästaren angående deras dag på lomma beach. Att köpa in en 
grill till det eventet diskuterades. Några sektioner har grillar, Lejla skulle kolla med dem.  
 

§ 11 Nästa Möte 
8/5 på tisdag 
 

§ 12 Beslutsummering 
Vov-event får göra om sitt namn på evenemanget. 
Styret ska ha möte med valberedningen 
 

§ 12 Beslutsummering 
- 
 

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

Vid protokollet 
 
 
Rikard Aho 

 
 
 
 
 
 



Justeringspersoner 
 
 
  
Ellen Karlström  

 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Andersson 

 
 
 


