
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 Nestor Bacos som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Rasmus Sandgren, Milda Grikainyte och Carlotta Sporre medverkar  
vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick med tillägg för  §9 Höstfest/Vinterfest och §10 
V-bilen.  
 

§ 6 Runda bordet 
Sandra: Planering inför HT och hjälpt valberedningen att komma igång. 
Daniel: Lunchföreläsning på torsdag och mycket event inför november.  
Anton: Fifa-turneringen gick bra. Sportkvällarna är fortfarande fullbokade. 
Nestor: Inväntar svar från kommunen angående tillstånd. 



Natasha: Utvärderingsenkät från nollningen publiceras inom närmsta dagarna.  
Sofia: Planering inför beställning av merch och flyttat över arbete till strategigruppen.  
Alfred: Sista studiekvällen igår och fortfarande högt tryck. 
Adam: Rullande ekonomiarbete.  
Ellen: Varit på OK och frågor som lyftes var att öka personer i grupprummen sant öppna upp 
accessen i lärar korridorerna. Frågan angående gdpr har lyft att de är viktigt att vi raderar all 
dator från tidigare syfte, till exempel nollning. Angående uthyrning av lokaler fås enbart 
hyras ut till sektionens verksamhetssyfte. Fest i huset dokumentet kommer att tas vidare av 
Kåren men hjälp av Sexkolllegiet och OK. 

 
§ 7 Information från TLTH 
Sök till kårstyrelsen (snälla)! Kontakta so@tlth.se för mer info 
Kandidera eller nominera personer till fullmäktigevalet där fullmäktige väljs in i ett 
demokratiskt val som alla medlemmar kan rösta i. fmval.tlth.se  
Kandidera till heltidare (INFO, Aktsam, Projektledare ARKAD), NolleG, NolleA eller annan 
funktionärspost på HöstFM! Hitta mer info på tlth.se  
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!  
 
§ 8 Sektionssafari 
 
Ett förslag angående sektionssafari 21/10 från styrelsen är att de genomförs via zoom.  

 
§ 9 Höstfest/Vinterfest  
Biif har bokat gasquen till 14 november och fundering angående genomförandet. Styrelsen 
är positiv till Höstfesten om de genomfört på ett corona vänligt sätt. 
 

§ 10 V-bilen 
Uppdatering angående sabotage mot v-bilen i helgen. Bokningsstopp till bilen är tillbaka 
från verkstaden.  

 
§ 11 Övrigt 
Fundering kring kommande collegetröjor hur kommande beställningar.  
 
Diskussion med OK och med KO angående att våran röster och engagemang . De finns ett 
dokument i driven för att fylla i angående vad vi tycker och tänker. Ta vidare frågan om 
våraa under utskotten har något de vill lyfta.  
 

§ 12 Beslutsummering 
Ingen beslutsummering. 
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutuppföljning. 

 
 

http://fmval.tlth.se/
http://tlth.se/
http://www.tlth.se/coronaenkat


§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 20/10 i styret. 
 

§ 15 MOFMA  
 
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.00. 
 
 

Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson  

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Daniel Carlsson Bjernald  

 
 
 
Nestor Bacos  
 
 
 
 
 


