
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande Sandra Nimmermark 
Skattmästare              Adam Larson 
Informationschef Sofia Johannesson 
Näringslivsordförande Daniel Carlson Bjernald 
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 Daniel Carlson Bjernald och Natasha Majbrink som 
justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Sofia: Mår lite illa, har inte gjort jättemycket arbete.  
Daniel: Mår bra, men var utelåst från sin lägenhet igår.  
Sandra: Mår bra, har inte gjort något styrelsearbete. 
Anton: Bra, plugget rullar på. Ingen zoom-meditation med pepparkakshustävlingen kommer 
gå via zoom.  
Natasha: Pluggar mycket, i övrigt inte så mycket.  



Alfred: Mår bra, inte gjort så mycket, ska ta tag i skolarbetet.  
Charlotta: Lite mycket plugg, men i övrigt rullar det på.  
Adam: Har inte gjort supermycket styrelsearbete på sistone.  
Ellen: Mycket med flytt och inlämning, i övrigt bra.  

 
§ 7 Information från TLTH 
FMVal finns fortfarande fmval.tlth.se  
 

Funktionärsval till kårens poster: tlth.se/lediga 
 

Aktivitetssamordnare (Heltidare) fortfarande vakant tillsammans med ett par andra poster. 
Hitta alla poster på tlth.se/val/hostfm 
 
Lite info som kom in senare: 
 

Inspektorsvalet är igång, hitta länk på Teknologkårens facebook eller i Kårnytt 
 

Gemenskapsveckan är igång. Hitta mer på Instagram eller i Facebook-event  

 
 
§ 8 Slutliga arbetet 
Utbildning: Daniel och Sandra ansvarar för utbildningen. Daniel fixar facebookevenemang. 
Tar fram ett förslag till nästa veckas styrelsemöte.  
 
Kartläggning sektioner och nationer: Adam och Anton tar fram ett mail eller enkät som 
skickas till nationer och sektioner. Uppföljningen under ett möte när det nya styret är med.  
 
Alkoholpolicy: Ellen pratar med Nestor. 
 
Enkät: Natasha har skrivit ihop en enkät. Alla i styrelsen läser igenom. Hur får vi alla att svara 
på enkäten? Alla skriver till sina utskott och efterträdare för att sprida informationen. Alfred 
ansvarar för att hämta mailadresser hos programledning, så att vi kan maila ut enkäten. 
Förslag på att lotta ut 5 priser, ex presentkort på ica. Vi tar femton minuter under 
utbildningen till att se till att alla svarar på enkäten för att få in många svar. Natasha 
publicerar enkäten på facebook ikväll.  
 
Ellen: Har pratat med Peter om vilka åtgärder vi vidtagit. 
 
Adam fixar bankbyte etc, till nya styrelsen.  
 
Överlämningskväll: Via zoom. Alfred ansvarar för upplägget av kvällen.  
 

§ 9 Övrigt 
Fysiska möten är fortfarande tillåtet, Sofia lägger ut på facebook. 
 
Städning av styret: Vi delar upp arbetsuppgifterna. Ellen lägger upp ett schema. 
 
§ 10 Beslutsummering 
Ingen beslutssummering. 

http://fmval.tlth.se/
http://tlth.se/lediga
http://tlth.se/val/hostfm


 

§ 11 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning. 

 
§ 12 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 1/12 på zoom. 
 

§ 13 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 12.45. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
Sandra Nimmermark 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Daniel Carlson Bjernald 
 
 
Natasha Majbrink 

 
 
 
 
 


