
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande Sandra Nimmermark 
Skattmästare              Adam Larsson 
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 12:10. 
 

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

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Alfred Jonelid och Anton Renmark som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Oskar Andersson,Milda Grikaninyte och Rasmus Sandgren medverkar 

vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns med tillägg av paragraf 8.  

 
§ 6 Runda bordet 
Natasha: Har sytt kläder och de går framåt i den mån de går. 
Alfred: Ska ha möte med programledningen angående gymnasiedagen 
Anton: Aktiviteterna rullar på och anordnar cykel hyke  till skrylle på söndag 
Sandra: Tittat över möjligheterna för att ansöka om copyright för loggan.  
Sofia: Fixat med riktlinjer för krishantering och copyright angående loggan 
Adam: Haft möte med v-bilansvarig. 



Nestor: Har inte gjort så mycket för tillfället. 
Cassandra: Har storstädat cafet. 
Ellen: Rullande arbete.  

 
§ 7 Information från TLTH 
Igår blev en ny pedell och utbildningsansvarig för externa frågor valda samt en ny 
tackmästeriutskottsordförande.  
Fyllnadsval till Fullmäktige är igång fram till fredag 8 maj 
https://fmval.tlth.se/ 
Det finns vakanta poster som väljs av Fullmäktige.  
 

§ 8 Val av funktionärer 
Elvira Trolltoft blir invald till valberedningsrepresentant. 

 
§ 9 V-bilen 
Återkoppling angående föregående möte angående v-bilen. V-bilsansvariga ska tillsammans 
med Adam kolla över reglementet för deras post.  

 
§ 10 Copyrighta loggan   
Beslut: Sandra och Sofia går vidare med ansökan av copyright. I senare skede gå ut med 

information angående hur logan får användas till funktionärer.   
  
§ 11 Kedja fast TT-bänkarna  
Vi köper in kätting kedja till bänkarna, Cassandra tittar över detta.  

 
§ 12 Krishantering  
Riktlinje antas.  
  
§ 13 Alternativ nollning  
Phöset har sett över möjligheterna för en alternativ nollning och i deras åsikt finns de inte 
mening med en distanserad nollning. Ett aktuellt datum för besked för genomföring av 
nollning är ett datum så sent som möjligt. Är de så att nollningen blir inställd på grund av 
coron kommer ändå bokningarna gå förlorade och inget vi faller på.  
 
Även om en fysisk nollning inte är möjligt bör de tittar över angående phaddrarnas uppgifter 
via distans undervisning. Att man skapar en distans kontakt.  

 
§ 14 Övrigt    
Phöset har tittat över planering inför ett kommande temasläpp i slutet av sommaren om 
möjligheten finns. Natasha ändrar datum i evenmang.  
 
§ 15 Beslutsummering 
Elvira Trolltoft blir invald till valberedning representant.  
Ansökning av copyrighta loggan.  
Riktlinje för krishantering. 
 

https://fmval.tlth.se/


§ 16 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutuppföljning 

 
§ 17 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 12 maj via zoom 
 

§ 18 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.04. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Anton Renmark  
 

 
 
 
 
Alfred Jonelid 

 
 
 
 


