
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande Sandra Nimmermark 
Skattmästare              Adam Larsson 
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 Daniel Carlson Bjernald som 
justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Till dagordning läggs §8 till HT-möte och sektionssafari. 

 
§ 6 Runda bordet 
Milda: Trött, snart dags för arkad.  
Adam: Bra med Adam, skickat ut alla pengar för represantation. V-bilen klassas som 
skadegörelse. Sitter och jobbar med bokföring för Skanska. Betalat in till Arkadbanketten.  
Ellen: Börjar må bättre och bättre. Mår bra av att sitta hemma. Gör det som måste göras.  



Natasha:  Mår bra, har tentaplugget under kontroll. Börjat träna vilket är väldigt roligt. 
Börjat tänka på testamente och fixat utvärdering för nollning.  
Nestor: Tentaplugget känns okej. Vinterfesten kommer bli den 11/12. Festdokumentet är 
reviderat av kåren och Ström och blir det godkänt kommer det bli bra gällande 
festverksamhet.  
Alfred: Mår bra, har varit på bröllop vilket var kul.  
Daniel: Pluggar jättemycket, jobbat med annonseringar. 
Sofia: Mår bra, trött på att plugga. Hämtat hoodies och hjälpt valberedningen.  
Anton: Mår bra, sista sportkvällen ikväll för läsperioden. Planerat in en efter tenta 
meditation.  
Sandra: Har hjälpt valberedningen med mycket grejer gällande sektionssafari och övriga 
frågor som de har haft. Annars är det bra, tentapluggar.  

 
§ 7 Information från TLTH 
Nomineringsperiod för fullmäktigeval är öppen. Arkad börjar närma sig.  

 
 
§ 8 HT-möte och sektionssafari 
Hur vill vi göra med mötet? Gasque kommer att bli väldigt dyrt att hyra. Sandra hör med 

Ludvig om hur man gör med talarlista för att det ska gå smidigt till. Ett alternativ är att köra 

en talman i varje sal. Ett annat är att man samlar in frågor som talmannen sen läser upp 

eller att man skickar på zoom i chatten. Diskussionen är svår att få till bra, men man skulle 

kunna köra 3 separata diskussioner, alltså att man kör tex 2 minuter i sal 1, 2 minuter i sal 

osv och sen på zoom.  

 

Valberedningen känner sig stressade över att hålla intervjuer under tentaperioden, vilket 

kan göra att nomineringar kommer ut lite sent. Vi anser att det är okej med tanke på att 

valberedningsordförande blev vald väldigt sent. Vi sätter dock som krav att nomineringarna 

ska upp senast 8 skoldagar innan HT-mötet.  

 
§ 9 Övrigt 
Branschdagen vill ha 2 veckor som näringslivsgruppen inte får arrangera konkurrera med 

evenemang, vi godkänner detta.  

 

Fortsätt fylla i åsiktsdokumentet, ska tas upp på nästa OK efter tentaperioden.  

 

Hur vill vi göra med överlämning? Fundera över datum.  

 

Adam vill att Natasha skickar antalet på varje program som började på LTH.  

 

Vickan är bokad för fotbollsturnering i december inomhus. De följer Victoriastadions regler 

för corona.  

 
 



§ 10 Beslutsummering 
Valberedningen får skjuta på sina intervjuer och branschdagen får 2 veckor kring 
branschdagen där näringslivsgruppen inte får arrangera några evenemang.  
 

§ 11 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 
§ 12 Nästa Möte  
Tisdagen den 3/11 i styret. 
 

§ 13 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 12.52. 
 
 

Vid protokollet 
 
Sandra Nimmermark 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Daniel Carlson Bjernald  

 
 
 
Alfred Jonelid 

 
 
 
 
 


