
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande Sandra Nimmermark 
Informationschef Sofia Johannesson 
Sexmästare Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark 
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 Anton Renmark och Nestor Bacos som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Rasmus Sandgren, Charlotta Sporre och Milda Grikainyte medverkar 

vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick med tillägg §8 Tillståndsärende och föregående §8 
Datum till övrigt.  

 
§ 6 Runda bordet 
Anton: Planerar kommande event i december. 
Sofia:  
Sandra: Skrivit föredragningslista och var på OK. Åsiktsdokumentet ska tas upp kommande 
möte så där finns de fortfarande möjlighet att lyfta sin åsikt.  
Nestor: Inget nytt att rapportera om.  
Natasha: Kommande punkter som tas upp på övrigt.  
Ellen: Haft en lugn föregående vecka då Sandra tog över större delen av ordförande arbetet.  

 



§ 7 Information från TLTH 
SÖK AKTSAM! Jag (Oskar) har redan gjort skitjobbet med corona allt är klart det är bara den 
roliga delen kvar där man får chansen att bygga upp kårens (och hela LTHs) festverksamhet 
från grunden.  
Den som gillar nationell utbildningspolitik och påverkansarbete borde söka till TLTH:s 
delegation till Sveriges förenade studentkårers fullmäktige 2021! Utlysningen med 
information finns på tlth.se, förstasidan.  
ARKAD händer på onsdag och torsdag! Registrera er på 
https://fair.arkadtlth.se/sv/event/4008 och träffa chefer och rekryterare från massa 
företag!  
Man kan rösta i Fullmäktigevalet! 
fmval.tlth.se  
Handlingar till Höstfullmäktige finns nu på tlth.se/fullmaktige , så nu kan man se vilka som 
blivit nominerade!  
 
§ 8 Tillståndsärende  
Diskussion angående mailet från tillståndsärende.  

  
§ 9 Kårens krishantering- update  
Kårens krishantering uppdateras så kolla igenom så inget strider mot sektionens 
krishantering. 

 
§ 10 Brandutbildningen  
Avdelningarna för brandteknik och riskhantering har båda lämnat in en ansökan till LGGU 
om att få utöka sin utbildning till ett fristående civilingenjörsprogram. Detta betyder att de 
båda programmen kommer att gå skilda vägar och V-sektionen kommer att expandera. 
Brand fick avslag på sin första ansökan men risk har gått vidare i sin arbetsprocess och kan 
ha ett färdigt program redan till 2022 om allt vill sig väl.  
 
Detta gäller att de kommer vara fjärde program inom sektionen och bör funderas på hur 
detta program ska komma in i sektionen. Något som börja titta över redan kommande år.  

 
§11 Övrigt    
Datum: Överlämningskväll 9 december. Förslag inför styrelsedag den  27 Januari, Storskifte 

20-21 februari samt Styrelseskifte 26-28 februari.  

 

Sammanställning från utvärdering nollningen: Positivt svar angående engagemang inom 

kommande studietid. Nöjda med informationsspridningen, priset för nollningen. Överlag är 

många nöjda med nollningen.  
 
§ 12 Beslutsummering 
Beslut: Storskiftet 20-21 februari.  
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning.  

 

http://tlth.se/
https://fair.arkadtlth.se/sv/event/4008
http://fmval.tlth.se/
http://tlth.se/fullmaktige


§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 17 november via zoom. 
 

§ 15 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.00. 
 
 

Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Anton Renmark  

 
 
 
Nestor Bacos  

 
 
 
 
 


