
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande Sandra Nimmermark 
Skattmästare              Adam Larson 
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 Sandra Nimmermark som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Nestor Bacos och Natasha Majbrink som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Nestor: Bra, har inte gjort så mycket.  
Natasha: Mår bra, har sytt klart kläder och ska iväg och filma på lördag. Öpk igår och 
funderat över en alternativ nollning.  
Sofia: Mår bra och infogruppen har börjat kolla på märken till nollning. 
Adam: Mår bra, har gjort lite allt möjligt.  
Cassandra: Mår bra. Inte gjort så mycket caférelaterat. 



Alice: Mår bra.  
Sandra: Mår bra, har haft rösträkning för fullmäktigevalet.  
Daniel: Mår bra och har börjat få bokningar till hösten.  
Anton: Cykelhiken var lyckad och planerar för aktuloppet på söndag.  
Milda: Mår bra och planerar en digitial zoom-kickoff för arkad.  
Alfred: Fortsatt jobba med gymnasieträffen. 
Ellen: Har blivit sjuk men annars bra. Haft mycket att göra. OK ikväll. Accesser kommer inte 
att lösas förrän hon är frisk. Kollat en del om examensreseföreningar.  

 
§ 7 Information från TLTH 
Studiesociala och utbildningspolitiska programmet (SOUP:en) är ute på revidering. Man får gärna 
komma med åsikter, deadline för feedback är 27:e maj. Verksamhetsplanen för 20/21 på 
Teknologkåren centralt kommer beslutas om på FM5 19:e maj, tyck till om den genom lämpliga 
kanaler som den har nått styrelsen med eller delta på FM-mötet för att framföra åsikter! 
 
 
§ 8 Kostnad för lokal 
Ska vi ta betalt? Adam kollar med pengakollegiet angående hur mycket man ska ta betalt. Lämpligt 
att ta betalt om saker skulle gå sönder. 
 

§ 9 Branschdagspengar 
Examensresan kommer förmodligen inte bli av i år och vet inte vad man ska göra med pengarna. 

Antingen skjuts resan upp eller så betalas pengar ut. Otydligt i stadgarna gällande vad pengarna ska 

gå till och det behöver förtydligas. Går inte att skjuta upp resan till efter examen och dessutom tar 

en del examen under hösten. Troligtvis kommer man inte kunna åka under hösten heller på grund av 

corona. Sektionen har fått sina pengar redan. Pengarna hade ett syfte och risk att man under senare 

år kommer att betala ut pengarna istället för resa. Skatteverket säger att det är okej att betala ut 

pengarna men man måste skatta. Inget beslut kan tas idag och ett extrainsatt protokollfört möte 

sätts in på fredag den 15/5.  

 
§ 10 Beslutsummering 
Extrainsatt protokollfört möte på fredag den 15/5 och Adam kollar med pengakollegiet angående 
lokalhyra.  
 

§ 11 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 
§ 12 Nästa Möte  
På fredag den 15/5 på zoom. 
 

§ 13 MOFMA  
Mötets Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.06. 
 
 
 

Vid protokollet 



 
Sandra Nimmermark 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Nestor Bacos 

 
 
 
Natasha Majbrink 

 
 
 
 
 


