
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Skattmästare                Adam Larson 
Informationschef   Sofia Johannesson 
Näringslivsordförande  Daniel Carlson Bjernald 
Cafémästare                Cassandra Doggett 
Utbildningsminister   Alfred Jonelid 
Øverphøs    Natasha Majbrink 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Ellen Thunstedt förklarar mötet öppnat 12:12. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sofia Johannesson som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Daniel Carlson Bjernald och Natasha Majbrink som 
justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 

Mötet godkänner att Oskar Andersson och Joel Bremberg medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick med tillåtelse för tillägg av paragraf 8. 
 
§ 6 Runda bordet 
Cassandra Tittar över inventering i cafet och rensat i arkivet.  
Daniel Möte med sweco inför nollningen.  
Alfred Letar efter föreläsning inom utbildningsområdet. 
Natasha Har planerat klart nollningsschemat med ÖPK.  
Sofia Försöker stänga ner lite konton och mailadresser som inte är aktiva.  
Adam Ser över eventuellt bankbyte. 

 
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 8, 2020 

Datum:     2020-03-10 

Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset,  
                                               Lund 

 



Ellen Ska på husstyrelsemöte i veckan. 
 
§ 7  Information från TLTH 
Den här veckan är den sista veckan att söka poster som väljs på ValFM den 5:e april, 
ansökan genomförs på tlth.se/valfm.  
Det är tentafrukost måndag-torsdag i lund, cornelis den här veckan och det är i helsingborg 
på fredagen.  
Det kommer äga rum en lunchföreläsning på fredag "Att vara den som bryter normen” på 
fredag. Anmälan är stängd, men man får gärna komma då plats borde finnas. Den äger rum i 
kårhuset, i Aulan.  
Anmälan till utbildningsutskottets åsiktsdokumentsworkshop har öppnat och alla är 
jättevälkomna att dyka upp! 
Arbetet med kårens verksamhetsplan är öppen, finns det åsikter om vad kåren ska utveckla 
under kommande året så skicka in på tlth.se/verksamhetsplan.  
 
§ 8  Valberedningen 
Beslut: Mentorskapssamordnare och matfantaster ska väljs in via intervju.  
En motion av tillägg för liknande riktlinjer inför vårterminsmötet för valberedningens policys 
inför höstterminsmötet kommer ordnas. 
 
§ 9  Styrelserummet 
Styrelserummet ska vara prioriterat som möteslokal i förhållande till bokning via drive, efter 
mötestiden är överskriden är det okej att “bryta” den stängda mötet. Mellan 13-17 på 
vardagar ses styrelserummet som en öppen arbetsplats, med undantag för exempelvis 
externa företagsmöten. Det är viktigt att det hålls rent, man plockar undan och är ansvarig 
själv för att inte grejer ligger för länge. 
Diskussion angående om mer förvaring behövs, eller om en resning av styret ska ske 
regelbundet.  
 
§ 10  Hustomteriet 
Styrelsen önskar att Hustomteriet kommer med ett förslag till styrelsen på vad de vill göra i 
framtiden med ett kompletterande budgetförslag. Cassandra kollar med hustomteriet. 
 
§ 11  Övrigt 
Informationskanaler inför nollningen.  
Det finns ett intresse att skapa en app, V-appen. Det krävs dock ett större engagemang som 
påverkar sektionen och inte bara phöset. Natasha med Ellen samt Sofia kollar vidare på 
denna iden.   
 
§ 11 Beslutsummering 
Beslut: Mentorskapssamordnare och matfantaster ska väljs in via intervju.  
 
 
§ 12 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning 



 
§ 13 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 24 mars  i styret. 
 
§ 14 MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.00. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Daniel Carlson Bjernald  
 
 
 
 Natasha Majbrink 
 
 
 
 
 


