
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande Sandra Nimmermark 
Skattmästare              Adam Larsson 
Informationschef Sofia Johannesson 
Sexmästare Nestor Bacos 
AktivitetsUtskottsordförande Anton Renmark 
Cafémästare              Cassandra Doggett 
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 Adam Larsson och Ellen Thunstedt som justeringspersoner. 
 

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

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Ellen: Varit på utbildning som kåren höll i tillsammans med Tech of Sweden.  
Nestor: Fixar lite inför storskiphtet. 
Sofia: Påbörjat jobbet med sektionsträdet och de är kul att komma igång med ett 
gemensamt projekt.  



Natasha: Har fått gjort en del under föregående vecka. Håller i phadderansökning, och har 
påbörjat planeringen inför stadsrundvandringen.  
Alfred: Fixar lite inför en kommande excel kurs. Pratar med likabehandlingen och varit och 
hämtat nyckeln till stugan till helgen. 
Cassandra: Beställt tröjor till utskottet. Varit knapert med jobbare på senare men börjar gå 
uppåt.  
Anton: Fixat lag inför storskiphtet, annars rullar utskottet på.  
Adam: Fixar med stadgar och reglementen. Ser över budgeten inför vårterminsmötet. 
Sandra: Haft mötet med sina underutskott och fixat de sista till skiphtet. 
 
§ 7 Information från TLTH 
ValFM-nomineringsperiod har inletts! Nomineringar/ansökningar genomförs på 

www.tlth.se/valfm. Heltidare, utskottsordförande och Styrelse på teknologkåren väljs.  

Styrelseutbildning på söndag, påminnelsemail kommer också ut inom kort.  

 
§ 8 Examensdag/kväll 
Hans Bagge vill lyfta och hylla ex-jobbarna på sektionen. Den 28 maj kommer det äga rum i 
V-huset. Tanken att bjuda in concretum, näringslivet och att programledningen är delaktig 
under dagen. Hans Bagge skulle vilja att dagen avslutas med ett event där 
sektionsmedlemmar är delaktiga. Vi är intresserade att vara delaktiga på olika sätt. Nestor 
kollar upp hur ett evenamang på kvällen skulle kunnas utformas..  
 

§ 9 Concretum 
Ellen kommer träffa Fredrik från Concretum imorgon. De är intresserade av att höra vad vi 
skulle vilja lyfta. Vi skulle vilja få en bättre koll på vad de jobbar med och på så sätt att vi kan 
njuta deras resurser på bästa sätt.  
 

§ 10 Access arkivet 
En motivation angående vem som behöver komma in till arkivet behövs skickas till 
ordf@vsek.se. Styrelsen behöver inte skicka in en motivering och det räcker med att 
ordförande för utskottet skickar in för deras utskottsmedlemmar.  
 
Det finns en fråga om hur man kan nollställa access inför varje nytt funktionärsår. Ellen 
kollar upp. 

 
§ 11 Skrivare styret 
Natascha har som förslag om att de kommer uppskattas en ny laserskrivare, då nuvarande 
skrivaren inte håller måttet samt att det går åt en stor budget på bläckpatroner.  
Budget godkänner att sektionen har råd att köpa en ny skrivare.  
Beslut: En ny skrivare kommer att köpas in.  
 
§ 12 Övrigt 
 
Städschema inför storskiphtet.  
Sandra och Ellen har tagit fram ett förslag till vilket utskott som kommer göras. Alfred har 
fått med sig en checklista inför städningen från uthyraren.  

http://www.tlth.se/valfm
mailto:ordf@vsek.se


 

Styrelsen  
Styrelsen är delaktig under campus rundvandringen och stadsrundvandringen.  
 

Splitwise 
De ska börjas användas.  

 
Möten under tentaperioder och omtentaperioder 
Tisdagsmötena kommer att äga rum men de kommer inte vara protokollförda. 
Kvällsdiskussionerna under tentaperioden kommer inte att äga rum. Inget beslut har tagits 
angående kvällsmötet under omtentaperioden.  
 

Tåget till göteborg 
Sandra är ansvarig för att boka tåg inför v-konferensen i Göteborg. Natasha har ett 
önskemål att vi åker gemensamt upp. Anton kommer inte närvara under helgen.  

 
Vårterminmötet 
En mall inför proportionerna inför VT-mötet kommer göras. Adam tar fram innehåll med 
hjälp av Sofia.  
 
§ 13 Beslutsummering 
Beslut: En ny skrivare kommer att köpas in.  
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning gjordes. 

 
§ 15 Nästa Möte  
Nästa tisdag 25/2 12.10 
 

§ 16 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 12.56. 
 
 

Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 

 
 
 
Justeringspersoner 
 
Adam Larsson 

 
 
 



Ellen Thunstedt 

 
 
 
 
 


