
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 Ellen Thunstedt och Natasha Majbrink som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Alfred: Bra med Alfred, rätt stressad generellt har mycket med utskottet och ska flytta nästa 
vecka. Gymnasiedagen kommer bli av i mars.  
Anton: Bara bra, sportkvällen är fullbokad även ikväll. Fifa-turnering på söndag. Pratat med 
Lorentz om att anordna en meditationskväll.  
Nestor: Hade kollegiemöte igår, annars bra.  



Natasha: Stressad över plugget men annars bra. Har börjat kolla lite på phadderfuckoffen. 
Kollar på utvärdering av nollning och testamente.  
Daniel: Mycket med inlämningar och utbyte. Näringslivsgruppen går riktigt bra.  
Adam: Mår bra, håller på med löpande ekonomiarbete. Har fixat access till Swedbank för 
alla som ska ha det.  
Sandra: Mår bra, fullmäktigevalet har börjat, kollat lite på datum för sektionssafari och 
funderat en del kring HT-mötet.  
Charlotta: Snart tentor och behövt plugga en del, annars bra.  
Sofia: Lite förkyld, annars bra. Har gjort blandat infoarbete.  
Ellen: OK på onsdag annars flyter det på. 
Milda: Arkad håller på med sina PR-veckor. Annars bra. 
 

 
§ 7 Information från TLTH 
ARKAD händer! 11:e - 12:e november har alla studenter möjlighet att delta på mässan 
digitalt! Gör din studentprofil på https://fair.arkadtlth.se/sv/event/4008 och 
chatta/videosamtala med företag, utöka din LinkedIn vänlista, fixa sommarjobbet och lyssna 
på intressanta lunchföreläsningar! 
Mer information på ARKADs hemsida: https://www.arkadtlth.se/for-students/ 
Eller FB och instagram!  
 
Länk till coronaenkäten: 
www.tlth.se/coronaenkat 
Enkäten är till för att utvärdera studenternas välmående och hur studierna har påverkas nu 
under höstterminen. Får gärna delas i era sociala medier! 
 
Man kan kandidera eller nominera en kompis till Fullmäktige! fmval.tlth.se 
 
§ 8 Val av funktionär 
Ellen Lindén blir invald till valberedningsordförande. 

 

§ 9 Sektionssafari 
Förslag på datum för sektionssafari är den 14 oktober.  

 

§ 10 HT-möte 
Förslag på HT-möte är att mötet hålls i tre salar, och att platserna är reserverade för de som 

ska söka en post, resterande platser är det först till kvarn på. Bra att försöka samla de som 

ska söka till samma utskott i samma sal för att spara tid. Zoom kommer att erbjudas med 

och även videoansökan om sökande önskar. Vi reserverar en tredje dag för 

höstterminsmöte om det skulle ta längre tid på grund av teknikstrul osv. Daniel bokar salar. 

Ellen tar upp med kåren om det är ok att använda mikrofoner som skickas runt i salen. 

Sandra har möte med valberedning och talman för att diskutera en plan för hur mötet ska 

genomföras.  

 



§ 11 Övrigt 

Inget styrelsemöte den 27/10. 

 

Strategigruppen kan kolla på att valberedningen eventuellt sammanställer ett visst antal 

frågor till varje post som alla kandidater får svara på under mötet. Alkohol- och drogpolicy 

för sektionen är också en fråga de kan kolla på.  

 
§ 12 Beslutsummering 
Ellen Lindén blir vald till valberedningsordförande och förslag på datum för sektionssafari är 
den 14/10.  
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning. 

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 13/10 i styret. 
 

§ 15 MOFMA  
Mötets Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 12:53. 
 
 

Vid protokollet 
 
Sandra Nimmermark 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Ellen Thunstedt  

 
 
 
Natasha Majbrink 

 
 
 
 
 


