
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 Sofia Johannesson som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Daniel Carlson Bjernald och Anton Renmark som 
justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Ellen: Rullande ordförandearbete.  
Daniel: Näringslivsgruppen är igång. Lunchföreläsning, cv-skrivning och mycket mer 
planerats.  
Sandra: V-dagen gick bra och möte med tillstånd tillsammans med Nestor.  
Natasha: Hunnit landa sedan nollningen.  



Nestor: Möte med tillståndsmyndigheten.  
Alfred: Studiekväll igår och de gick bra. Fortfarande många som dyker upp.  
Adam: Fixar de sista med byte av banken. 
Anton: Sportkvällen går bra, många som vill vara med så anmälning krävs. Planerat inför 
fifa-turnering.  
Sofia: Beställning av hoodies och mycket arbeten som hamnade på paus pga strul med 
dator.  

 
§ 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!  
 
Utlysande av val: 
Fullmäktigevalet (Fullmäktigeledarmöter väljs) kommer äga rum 6-27 november 
Höstfullmäktige (3 Heltidare och lite annat gott o blandat väljs) kommer äga rum 15/11 och 
ansökningsperiod är mellan 7/10 - 1/11 
 
Sångarstriden är inställd. 
 
Kårstyrelsen söker fortfarande ledamöter, snälla sök  
 
§ 8 Tillstånd  

Mötet med tillstånd gick bra. En markering angående de nämnda händelserna och att vi är i 
behov att utföra vissa åtgärder. Informationsspridning till sektionen är nödvändig för att 
återigen uppmana vilka regler som gäller för V-huset. Noggrant att utrymme såsom förråd 
och styrelserum ingår i serveringstillståndet belys.  
 

§ 9 Sektionssafari  

Diskussion angående hur sektionssafari ska genomföras. Nestor kollar med sexmästeriet och 
Oskar Ström angående pub. Sandra tittar upp ett datum. Valberedningen finns som hjälp 
och bör involveras.  
 

§ 10 Fest i husen, dokument 

Titta igenom kårens dokumenten ytterligare. Ellen föreslår ett möte med kåren med vidare 
diskussion angående ämnet .  
 

§ 11 Övrigt 

Önskemål från vov-event att genomföra pub i v-cafe.  Sandra skickar vidare blanketten som 

ska fyllas i när man vill anordna ett event.  

 
 

http://www.tlth.se/coronaenkat


 
§ 12 Beslutsummering 
Ingen beslutsummering. 
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsummering  

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 6/10 i styret. 
 

§ 15 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.00. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Anton Renmark 

 
 
 
Daniel Carlson Bjernald  

 
 
 
 
 


