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

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Ellen Thunstedt förklarar mötet öppnat 12:11. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sandra Nimmermark som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Natasha Majbrink och Adam Larsson som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns inte i föreliggande skick. En ny punkt 9 läggs in datum och allt annat 
skjuts en punkt framåt. 

 
§ 6 Runda bordet 
Sofia: Rullande arbete. 
Sandra: Har kollat på datum för ht-möte, v-dag och funktionärsutbildning. 
Cassandra: Ska städa caféet nästa vecka förmodligen.  
Milda: Håller på med intervjuer för arkad.  
Anton: Håller på med evenemang för cykling till Skrylle. Satt datum för Aktu-milen.  



Natasha: Börjar bli färdig med K-uppgiften och mår bra annars. ÖPK igår med sexmästarna, 
jobbar på som vanligt.  
Adam: Sitter med inlämning, mår bra annars. Ska lämna in deklaration för v-sektionen och 
jobbar med bankbytet.  
Nestor: Helt okej, otaggad på skolan och trött på distansundervisning.  
Ellen: Mår bra, och har fokuserat mest på tentorna.  
Alfred: Mår bra, ska bli skönt med lite ledighet nu vid valborg. 

 
§ 7 Information från TLTH 
Kåren håller på att fylla fullmäktige och FMvalet är igång. På kårens facebook finns ett 

formulär där de vill undersöka hur studenter påverkas under coronakrisen som de gärna vill 

att man fyller i.  

 
§ 8 Funktionärsval 
Axel Persson, Liv Widqvist och Klara Petersson blir invalda till matfantaster. Agnes 

Högemark, Johan Wallentheim och Lisa Spennare blir invalda till valberedare. Sofia utlyser 

vakanta poster.  

 

§ 9 Datum 
V-dagen kommer hållas den 2/10. Ht-möte den 16-17 november och funktionärsutbildning 

den 7/12.  

 

§ 10 V-bilen 
Adam har möten kontinuerligt men behöver ta upp lite mer om att det är deras uppgift att 

bilen ska tvättas och även städas ur invändigt. Se till att däck är pumpade till exempel, 

kanske se över om mer konkreta saker ska läggas in i testamente. Sofia kollar med Erik 

Arnebrant angående bokningssystemet för bilen.  

 

§ 11 Copyrighta loggan 
Strategigruppen har funderat på hur man ska “stoppa” folk från att missbruka v-sektionens 

namn men det går ej att stoppa folk från detta. Enda som kan göras är att copyrighta loggan. 

Vi beslutar att copyrighta loggan. Sandra och Sofia kollar på vilken typ av logga som ska 

copyrightas. 

 

§ 12 Måla/kedja fast bänkarna vid TT-bänkarna 
Kätting köps för att kedja ihop bänkarna med varandra. Det kan eventuellt finnas kättingar i 

bunkern, Natasha kollar.  

 

§ 13 Övrigt 
Fundera lite på nollningens genomförande.  

 



§ 14 Beslutsummering 
Axel Persson, Liv Widqvist och Klara Petersson valdes in till matfantaster. Agnes Högemark, 
Johan Wallentheim och Lisa Spennare valdes in till valberedare. V-dagen hålls den 2/10, 
HT-möte den 16-17 november och funktionärsutbildning den 7/12. Bänkarna på TT ska 
kedjas ihop för att inte bli stulna.  
 

§ 15 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 
§ 16 Nästa möte  
Nästa tisdag den 5/5 på zoom. 
 

§ 17 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.09. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
Sandra Nimmermark 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Natasha Majbrink  

 
 
 
Adam Larsson 

 
 
 
 
 


