
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 
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 Alfred Jonelid och Nestor Bacos som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Rasmus Sandgren, Charlotta Sparre och Milda Grikyainte medverkar 

vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Daniel: Fått in skanska som sponsor, är bra i övrigt.  
Nestor: Är väldigt trött och sliten och mycket som hände i helgen som bidragit till det.  
Natasha: Är trött och sliten efter nollningen.  
Adam: Mår bra, finns en del att göra.  
Rasmus: Mår också bra.  



Anton: Mår bra, skönt att komma tillbaka till vanliga rutiner. Sportkväll idag. Fifaturnering 
den 11/10. Planerat kickoffer för aktu.  
Sofia: Mår bra, men trött.  
Ellen: Hade en väldigt bra helg.  
Sandra: Mår också bra, men har varit väldigt rörig på sistone. Fixat en del med v-dagen.  
Alfred: Mår bra, fullsatt på studiekvällen igår vilket var roligt.  
Milda: Mår bra, jobbar på med arkad.  
Charlotta: Mår bra. 

 
§ 7 Information från TLTH 
Länk till coronaenkäten: 
www.tlth.se/coronaenkatEnkäten är till för att utvärdera studenternas välmående och hur 
studierna har påverkas nu under höstterminen. Får gärna delas i era sociala medier!  
 
En mjukstart av TLTH Development som är Teknologkårens nya jobbplattform är just nu 
igång, gå in på development.tlth.se för att läsa mer!  
 
LTH söker studenter som kan dela med sig av sina tankar och synpunkter på studentwebben 
(student.lth.se), som håller på att uppdateras. Att delta skulleinnebära att vara med på ett 
eller två möten om en till två timmar. Det kommer äga rum under vecka 41. Du behöver inte 
förbereda dig i förväg. 
Om du är intresserad eller har frågor får du gärna kontakta ui@tlth.se. 
 
Kandidera till att bli Kårstyrelseledarmot! Kårstyrelsen letar fortfarande efter ledarmöter 
och det går att söka under nästa FM-möte 8/10. 
Undrar man vad det innebär så kan man kontakta so@tlth.se (Styrelseordförande) för att 
veta mer!  
 
Man kan gå med i verksamhetsplansgrupperna om man vill få input och inblick i hur saker 
och ting på kåren utvecklas! https://forms.gle/9kh9iVMAAL1BwPYN8 

 
 
§ 8 Nollningsuppdatering 
Nollningen är slut, alla är jättenöjda med nollningen. Fungerat väldigt bra, inga större 

incidenter under föregående vecka.  

 

§ 10 Fest i husen, dokument 
Alla läser igenom kårens dokument och ser hur de nya dokumentet kommer påverka oss.  

 

§ 11 Övrigt 
Vi ses klockan 15 för att preppa inför v-dagen. 

 

Hur vill vi att kårens lokaler ska användas nu efter nollningen? Skicka önskemål och tankar 

till Ellen, så vidarebefordrar hon det till Oskar eller pedellen.  

 

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fwww.tlth.se%2Fcoronaenkat
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fstudent.lth.se
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F9kh9iVMAAL1BwPYN8


Hur funkar det med grupprum 15, finns det inlagt i TimeEdit? Ellen har mailat angående 

detta, men ingenting har hänt. Ellen hör med lokalbokarna igen.  

 
§ 12 Beslutsummering 
Inga beslut.  
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 29/9 i styret. 
 

§ 15 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.01. 
 
 

Vid protokollet 
 
Sandra Nimmermark 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Nestor Bacos  

 
 
 
Alfred Jonelid 

 
 
 
 
 


