
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande Sandra Nimmermark 
Informationschef Sofia Johannesson 
Näringslivsordförande Daniel Carlson Bjernald 
Sexmästare Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark 
Cafémästare              Cassandra Doggett 
Utbildningsminister Alfred Jonelid 
Øverphøs Natasha Majbrink 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Ellen Thunstedt förklarar mötet öppnat 12:10. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sofia Johannesson som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Nestor Bacos och Daniel Carlson Bjernald som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Oskar Andersson och Milda Grikainyte medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Ellen: HMS mycket snack angående corna. Ventilation i v-huset, vill man påverka 
ventilationen kan man ta kort och skicka vidare till stefan. Ommålning av korridoren ska 
målas om, de vita väggarna. Avfallshantering ska införas i huset och positivt att cafet 
påbörjar detta.  
Sandra: Efterarbete angåe VT, ändringarna för reglementet är klart.  



Nestor: Lugn period, gjort rullade arbete 
Natasha: Planeringen inför nollningen är i full rulle.  
Anton: Sportkväll ikväll, nytt koncept med gympa som aktivitet  
Daniel: Tittar över bokningar inför hösten och möjligheten till distans lunchföreläsningar.  
Sofia: Slutfört arbete efter VT.  
Cassandra: Städning i cafet.  
Alfred: Lugn period, gjort rullande arbete. 
 
§ 7 Information från TLTH 
 
Man kan fortfarande söka funktionärsposter, sista dag att söka är på måndag! 
tlth.se/lediga. 
Kåren behöver en Pedell och en Utbildningsansvarig för Externa frågor, sök genom 
www.tlth.se/lediga. 
Vi påminner om att det finns en enkät relaterat till distansundervisning. Länken finns också i 
kårnytt och på facebook. https://forms.gle/c3UHVqbxYgWVXE218 
Det går nu att kandidera eller nominera till Teknologkårens högst beslutande organ, 
Fullmäktige! 
Som Fullmäktigeledamot sitter du med 26 andra demokratiskt valda kår-medlemmar i 
Fullmäktige och beslutar om allt från vem som får en förtroendevald post på kåren till vilken 
budget som ska gälla. Ungefär 10 möten hålls om året och ingen tidigare erfarenhet behövs 
utan endast ett intresse för att få en djupare inblick i organisationen! 
Datumen är: Ansökan - 6/4 - 20/4 och röstning - 27/4 - 8/5Kom med förslag på aktiviteter 

som kåren kan hålla i under Corona! Går även att fylla i helt egna förslag på länken nedan! 

https://forms.gle/vaBqTb9Pkxp3ioBE6 
§ 8 Corona och förhållningar  
 
Vi inväntar de officiella beskedet från kåren angående hur vi ska förhålla oss till de.  

 
§ 9 Styrelsemöten omtenta-P 
 
Inget protokollfört styrelsemöte under omtenta-perioden, nästa möte blir 28 april.  

 
§ 10 Utbildning för nya funktionärer 
 
Avvaktning angående utbildning för invalda funktionärer.  

 
§ 11 Utlysning av funktionärer 
 
Sofia i hjälp av Valberedningen utlyser vakanta funktionärsposter.  

 
§ 12 Mail om ommålning TT 
 
Styrelsen ser det som något positivt men är i behov att prata med Stefan. Vi önskar att 
projektgruppen tittar vidare på förslag på genomförande och budget. Samt att engagera 
sektionen i projektet. Nestor formulerar ett svar till projektgruppen.  

http://tlth.se/lediga
http://www.tlth.se/lediga
https://forms.gle/c3UHVqbxYgWVXE218
https://forms.gle/vaBqTb9Pkxp3ioBE6


 

§ 13 Reviderad budget  
 
Diskussionsmöte angående budget på nästa tisdag. Se över utskotten och möjlighet till 
minskade budgetposter. 
 

§ 14 Övrigt 
Aktu kanothajk: Anton under hur vi ställer oss inför en kanothajk. Vi inser att hajk i 
nuvarande utformning som tidigare inte är aktuellt. Anton tittar över möjligheten till 
reviderad hajk.  
Soffa: Soffan i styret behövs fixas. Cassandra tittar med Hustomteriet om den går att laga.  
 
§ 15 Beslutsummering 
Ingen beslutsummering 
 

§ 16 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  
 
§ 17 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 28 april i styret. 
 

§ 18 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.00. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Nestor Bacos  

 
 
 
Daniel Carlson Bjernald 
 
 
 
 
 


