
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 24, 2018 

Datum:     2018-11-06 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

 Närvarande styrelsemedlemmar: 

 
Ordförande                                            Susanna Sjöstrand 
Informationschef   Märta Kjellberg 
Näringslivsansvarig               Ebba Gipperth 
Skattmästare                Filip Bodin 
Utbildningsminister               Josephine Gertson 
Sexmästare    Rikard Aho 
AktU-ordförande   Elsa Frisk 
Øverphøs    Isabelle Andersson 
Brandmästare                Jakob Kullmann 
Lantmästare    Lejla Shafiee 

 

 
§ 1 MOFMÖ 
Susanna förklarar mötet öppnat 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet väljer Lejla till protokollförare 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet väljer Märta och Jakob till justeringspersoner 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Karl och Sofia från kåren, Gustav och Tomas från Valberedningen 
samt Inspektorn Karin är med på mötet som adjungerade.  

 

§ 5 Dagordning 
Mötet godkänner dagordningen 

 
§ 6 Runda bordet 

Josephine – Har anordnat en excellworkshop som gick bra.  
Ebba – NGV har haft lunchföreläsning med Skanska 21. På torsdag är det ytterligare en 
med PEAB. Planerar tillsammans med Josephine en casekväll tillsammans med 
arkitktprogrammet, kommer hållas i slutet på november. 
Gustav – Valberedningen har släppt nomineringarna till poster som kommer att väljas på 
HT-mötet. Kommande två veckorna ska de skriva nomineringar till mötet. 
Filip – Bokföring, kollar igenom budgetförslag för nästkommande års Styrelse. 
Lejla – Föredragslista till HT ihop med Susanna. 
Kullmann – Gjort föredragslista och propositioner till BIIFs HT-möte.  



Rikard – Har skrivit ihop sammanfattning av nya tolkningen av alkohollagen som skall 
skickas till relevanta funktionärer. 
Bella – Phöset har haft en avslutningsmiddag och skall börja med testamenten. 
Märta – Gjort mkt småfix med hemsidan, facebook etc. Är snart klar med den grafiska 
profilen. 
Elsa – AktU ska ha ZUMBA med Malin imorgon.  
Susanna – Har haft möte med SVL tillsammans med ”kommittén” ang att vi vill att 
programutskotten ska få vara med mer under första veckan på nollningen. Var hos 
Concretum i Malmö med några från styret, det var trevligt.  
Har också skrivit kontraktet med Branschdagen ang. vinstandel som skall till sektionen. 
Föredragslista till HT-mötet har påbörjats. 
 

§ 7  Information från TLTH 
Kåren har börjat välja fullmäktige, det finns fortfarande platser kvar.  
Nu går det att söka till en deligation på kåren som kommer framföra åsikter till SFS 
fullmäktigemöte från studenterna.  
Kåren ska hosta en styrelsesittning för alla styrelser på LTH på ÖG:s nation den 15 
november. 

  
§ 8  Nya tolkningen alkohollagen  
Rikard har skrivit ihop ett meddelande som skall skickas ut till alla funktionärer ang. den 
nya tolkningen och hur vi i framtiden kommer att hantera alkoholrelaterade evenemang. 
Diskussion fördes kring vilka funktionärer som var relevanta. Utskottsordförande för 
respektive utskott kommer att få informationen. 

 
§ 9  Valproceduren  
Valberedningen framför att det kan komma starka åsikter om att vissa poster kommer att 
väljas på intervju.  
En motion har kommit in ang. att alla poster som valdes på mötet förra årt skall väljas på 
HT-mötet i år igen. 
Diskussion kring hur detta skulle kunna lösas praktiskt under mötet. Alternativ att man 
under mötets första dag frågar om någon post bör tas under mötet (som inte är tänkt) 
omröstning får ske ang. detta. Info får gå ut till alla berörda i så fall om att de måsta 
komma på mötet dag två, detta kan bli problematiskt. 
Under mötet väljs hur många funktionärer i alla poster som är av typen ”1-x st.” även för 
de som väljs på intervju. 

 
§ 10  Utvärdering V-konferensen  
Gustav och Thomas lämnar mötet. 
Upplägget var bra, lagom planerat tidsmässigt. Diskussionsmötet kan läggas på en bättre 
tid. Man kan utöka diskussion och utbyte mellan styrelsena.  
Vad gäller planering: Börja i tid så att alla kan vara med. Kanske kan vara en god idé att 
bestämma en stående helg där alla styrelser vet att det är V-konferenshelg så att det blir 
en stående grej för alla pågående styrelser.  

 
§ 11 Övrigt 

Möte har hafts mellan styrelsen samt husprefekt, vaktmästare och andra personal med 
lokalansvar. Upplevelse från vår sida att lokalvård har problem med fenomen som vi inte 
har så mycket med att göra eller kan göra någonting åt. T.ex. bord och stolar på fel plats.  
Andreas Svensson, Lokalcontroller på LTH, skall fila på riktlinjer om huset.  
Styrelsen kommer att ha ett till möte med prefekten m.fl på prefektens initiativ. 



 
Klagomål ang. lokalvårdanas bemötande under tentaveckan: 
Kåren har fått in ett 8-tal klagomål från sektionsmedlemmar ang. lokalvårdarnas 
avstängning av övningssalar under tentavecka. Kåren har tagit fram studenternas 
rättigheter där det står av studenter har rätt till studieplats samt god studiemiljö även 
efter ordinarie arbetstid.  
Många studenter skriver att de känner sig stressade ang. att få en studieplats samt 
matplats i huset vilket är ett problem.  
Problem att det är mycket folk, borde tas upp på högre nivå eftersom att inte bara V-are 
är i huset. Huset är inte dimensionerat för den mängden studenter som vistas här idag då 
det är folk från hela LTH och övriga fakulteter på LU som även är i V-huset.  
Kåren skulle hjälpa till att ta vidare ärendet och samtala med huset utifrån klagomålen 
som kommit in. Eventuellt kommer studerandeskyddsombud kopplas in för att detektera 
problematik i huset (ex. underdimensionerade soptunnor). 
 
Filip informerar att styrelsen har kvar budget till att rusta upp i styrelserummet. Det 
diskuterades att köpa in en fläkt, en ny klädhängare samt ljusslinga och växter.  
 
Susanna uppmanar att alla i styrelsen bör börja skriva testamenten samt fundera på spex 
till Vinterfesten.  
 

§ 12 Beslutsummering 
Ny tolkning av alkohollag skickas ut till samtliga utskottsordföranden. 
Valprocedur: under HT-mötet kommer det att röstas om vilka som skall väljas på möte 
samt intervju. 
Lejla skall skriva utvärdering/testamente ang. V-konferens 
 

§ 13 Beslutuppföljning 
Vi skippar att skriva infopolicy – infochef, Märta, skall skriva in det i testament till sin 
efterträdare istället.  
 

§ 14 Nästa Möte 
Nästa möte är på torsdag den 8/11-18 kl. 17.00 i Styrelserummet.  
 

§ 15 MOFMA 
Susanna förklarar mötet avslutat. 
  
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Lejla Shafiee 

 
 
 
 
 



 
Justeringspersoner 
 
 
  
Märta Kjellberg 

 
 
 
 
 
 
 
Jakob Kullmann 

 
 
 


