
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 Sofia Johannesson som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Alfreda och Cassandra som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Oskar Andersson, Melinda Milda Grikaninyte och Karin Jönsson 

medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick med tillägg av §12.  

 
§ 6 Runda bordet 
Cassandra: Lugn period med cafet, fokuserat på skolarbete. 
Alfred: Skrivit ihop rekommendationer till branchdagsgruppen.  
Sofia: Jobbat med policy och riktlinje till V-bilen. Kontaktat företag angående den nya 
sångboken som ska tryckas. 



Natasha: Har event-stormöte på tisdag. Lokalbokningen har öppnat inför nollningen. Bokar 
lophtet till  kräftskivan 
Anton: Hade aktu-loppet och de blev kul.  
Sandra: Lugn period, fokuserat på skolarbetet.  
Adam: Haft sista kollegiemötet. Lyfte frågan angående betalning mellan uthyrning av lokaler 
mellan sektionerna. 
Nestor: Kommande möte angående genomgång av gasquen.  
Ellen: Preliminärt datum datum för stormöte 19 augusti för styrelsen och phöset.  

 
§ 7 Information från TLTH 
Snart stänger möjligheten att komma med input till SOUP revideringen, den stänger 27e maj. 
Så kolla igenom och lämna tankar på det innan det stänger! 
 
§ 8 Uthyrning av lokal 
Inom pengarkollegiet har en diskussion angående drive-dokument mellan sektionerna tagit 
upp. Adam tror att de är mer en symbolisk summa som bör tas och inte se det som en 
inkomst. Blir de för högt tryck på lokalerna har vi möjligheten att neka bokningen.  
Beslut: En summa på 500 kr för användningen av våra lokalerna.  
Adam och Sofia tar vidare frågan.  
 
§9  V-biles policy 
Beslut: Riktlinjer med diskuterat förändring godkänts. 
Policyn för v-bilen godkänts  
 
§10 Events och corona 
Aktu har fått verka som en idrottsverksamhet och därför har deras arbete fortgå.  
En kommunikationsmiss mellan styrelsen har uppstått och alla har inte varit införstådda vad 
eventen ska innebära. En öppen dialog behövs för att undvika liknande situation, taket 
behöver vara högre inom gruppen. Styrelsen inser sitt misstag angående Aktu-event men vi 
står fast med att inga andra utskott arbete ska fortgå.  
 

§11 Alternativ nollning 
Diskussionen har fortsatt under kollegiemöten angående en alternativ nollning. Natasha 
återkommer på torsdag efter stormötet angående event. Enligt Alfred lutar de från lokalt 
vägnar att höstterminen kommer påbörjas på distans. Natasha och Alfred tittar vidare på en 
alternativ handlingsplan.  
 

§12 Möten innan sommaren 
Vi fortsätter med styrelsemöten nästa veckan.  
 
§13 Övrigt 
Ingen övrig punkter 
 
§ 14 Beslutsummering 
Riktlinjer angående V-bilen med diskuterat förändring godkänts  
 



 

§ 15 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning 

 
§ 16 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 26 maj i zoom.  
 

§ 17 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.00. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Cassandra Doggett 

 
 
 
Alfred Jonelid 

 
 
 
 
 


