
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 12:13. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sofia Johannesson som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Alfred Jonelid och Anton Renmark som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Styret 21, Rasmus Sandgren, Charlotta Sporre och Karin Jönsson 

medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Sofia: Haft överlämning med Melanie och jobbat med vepan.  
Alfred: Slutgiltigt arbete. 
Ellen: Slutiga arbete, inte mycket kvar 
Sandra: Haft överlämning och städat i styret. Ska ha sista kollegiemötet. 
Natasha: Ska ha överlämning med Edward och allas testamente från phöset är överlämnade. 
Adam: Jobbar med bokföring och bokslut.  



Aton: Meditation ikväll med aktu. Tittat över svar från nationer och sektioner angående 
alkohol ärendet.  
Daniel: Slutgiltigt arbete.  

 
§ 7 Information från TLTH 
Det går fortfarande att fylla i speak up days enkäten. Gör det och sprid vidare att andra ska 
göra det. www.tlth.se/speakup  
 
Aktivitetssamordnare går fortfarande att söka. Super kul och superviktig post, så sprid detta 
vidare till resten av sektionen.  

 
§8 Tillstånds ärendet  
Sektionen har fått en varning från tillståndsmyndigheten. Under tre år kommer vi ha extra 
uppsyn på oss.  
 
Till alkoholutbildningarna uppmanas att skicka så många som möjligt för att sprida 
kunskapen.  
 
Sofia går ut med information till sektionen.  

 
§9 Val av funktionärer 
Mötet beslutar att avsätter på Anna Blackert från sin post som Art Director.  
 
Mötet beslutar att skicka vidare valet av Art Director till Valberedningen.  
 
Mötet beslutar att välja in Daniel Carlson Bjernald till Alumniansvarig.  
 
Mötet beslutar att välja in Y Nhi Pham till likabehandlingsombud.  
 
Mötet beslutar att välja in Elin Ryndal till V-bilansvarig.  

 
§10 Slutliga arbetet  
Anton och Adam går igenom svar från sektioner och nationer. Många får en uppfattning av 
att vi som sektion inte tar på allvar när funktionärer beter sig dåligt. Att de är under 
nollningen som standarden sätts. En påminnelse skickas ut igen för att få ett bredare inblick  
 
En ide kan vara att efter event och samarbete med sektioner att utvärder vad de tyckte om 
samarbetet.  
 
Natasha går igenom trivselenkäten och diskuterar svaret.  
 
Vi inväntar kårens alkoholpolicyn inför att vi tillsätter våran.  

 
§11 Övrigt 
Inget övrigt.  
 
 

http://www.tlth.se/speakup


§12 Beslutsummering 
Inval av ovanstående funktionärer. 
Avsätta Anna Blackert på sin post som Art Director. 
Valberedningen tillsätter Art Director.  
 

§13 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutuppföljning.  

 
§ 14 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 19 januari i styret. 
 

§ 15 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.00. 
 
 

Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Anton Renmark  

 
 
 
Alfred Jonelid 

 
 
 
 
 


