
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande   Sandra Nimmermark 
Informationschef   Sofia Johannesson 
Sexmästare    Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark 
Cafémästare                Cassandra Doggett 
Øverphøs    Natasha Majbrink 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Sandra Nimmermark förklarar mötet öppnat 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sofia Johannesson som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Nestor Bacos och Natasha Majbrink som justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 

Mötet godkänner att Oskar Andersson, Rasmus Sandgren och Milda Grikainyte 
medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
Sandra: Fixat klart förarbetet inför Vårterminsmötet och publicerat föredragningslistan.  
Nestor: För tillfället många oklarheter hur kommande event kommer att genomföras. 
Natasha: Omständigheterna har gjort att arbetet påverkats väldigt mycket. Förbereder inför 
phadderutbildningen kommande vecka.  
Cassandra: Försöker titta över hur caféet ska genomföra sin verksamhet.  
Anton: Fifa-turneringen är inställd, men resterande stående event fortgår.  
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Sofia: Försöker titta över hur arbetet ska fortgå och glömde även av veckobrevet denna 
vecka. 
Ellen: Diskuterat situationen med resterande ordförande på LTH samt med kåren. Har pratat 
med husprefekten Stefan hur huset ställer sig till event i lokalerna.   
 
§ 7  Information från TLTH 
 
Kontakta KO och SA om studiemiljön påverkas på utbildningen på några oklara sätt. 
Event måste inte ställas in pga Corona, att utvärdera smittrisken är dock viktigt. 
Om man har event placerat i kårens lokaler men vill ställa in ska man göra det i tid och inte 
dagen innan. 
Kandidat till näringslivsansvarig 20/21 på Teknologkåren sökes. 
Om ni vet om LTH-studenter som driver något engagemang eller som sektion ordnar något 
som kan spridas till resterande studenter kontakta info@tlth.se! Främst saker som bidrar till 
att corona hanteras bättre. Tänk på sådant som kan lyftas som gott och positivt för våra 
studenter! 
 
§ 8 Sektionens verksamhet under omständigheterna 
 
Styrelsen tycker att verksamheten ska fortgå så mycket som möjligt.  
 
Stefan förhåller sig till kårens rekommendationer och säger att event får hållas i huset. 
Stefan vill att vi ska ifrågasätta om vi har behov att ha eventen just nu eller om de går att 
förflytta. Vårterminsmöten är något som är påverkas sektionens framtid och därför 
nödvändigt att genomföra som planerat. 
 
Phadderkickoffen blir inte av på det bestämda datumet men det tittas över om möjligheten 
finnas att de flytta den till ett nytt datum. Att supé får användas gör de lättare att 
genomföra med tanke på omständigheterna. Natasha och Nestor tittar över de alternativ 
som finns.  
 
Inför Vårtterminsmötet har Sandra möte med Susanna imorgon. De ska diskuteras 
angående hur de kan genomföras. Ett alternativ finns att genomföra de på distans via Zoom. 
 
§ 9 Övrigt  
 
Maja har lyft frågan angående beställningen av kommande sångböcker. Det finns inga 
tecken på möjligheten att trycka dem som planerat ska försvinna.  
 
§ 10 Beslutsummering 
Ingen beslutsummering 
 
§ 11 Beslutsuppföljning 



Ingen beslutsummering  
 
§ 12 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 31/3 i styret. 
 
§ 13 MOFMA  
Mötets Ordförande Sandra Nimmermark avslutar mötet 13.00. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Natasha Majbrink 
 
 
 
Nestor Bacos 
 
 
 
 
 


