
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 1, 2018 

Datum:     2017-01-24 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

 
Ordförande                                             Susanna Sjöstrand 
Informationschef   Märta Kjellberg 
Näringslivsansvarig               Ebba Gipperth 
Skattmästare                Filip Bodin 
Utbildningsminister               Josephine Gertson 
Sexmästare    Rikard Aho 
AktU-ordförande   Elsa Frisk 
Cafémästare                Ellen Karlström 
Øverphøs    Isabelle Andersson 
Brandmästare                Jakob Kullmann 
Lantmästare    Lejla Shafiee 

 

 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppnat 12.10 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Lejla Shafiee till protokollförare 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att välja Märta Kjellberg och Isabelle Andersson till justeringspersoner.  
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutar att adjungera inspektor Karin Jönsson och Viktor från kåren 

 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen i föregående skick.  

 
§ 6 Runda bordet 
Märta Kjellberg - har skickat ut veckobrev och jobbat med webbshoppen. 
 
Jakob Kullmann- ska ha VT-möte med BIIF och planerar att tacka av deras programledare 
Daniel som skall sluta.  



 
Elsa Frisk- har planerat inför spinningen samt hike nästa helg 
  
Rikard Aho- har jagat band utan framgång och fixat med temasläpp  
 
Lejla Shafiee- försökt prata med huset om V-dagen och skickat ut mail om V-konferensen 
utan svar. 
 
Isabelle Andersson- Ordnat inför temasläpp. Fortsatt med nollningsplanering med resten av 
Phöset. Haft möten med SVL om förändringar från föregående år.  
 
Ellen Karlström - löpande arbete, har haft kickoff med M-café 
 
Filip Bodin - Löpande bokföring och sagt upp kassaregistret på izettle samt beställt fler 
kortterminaler. 
 
Ebba Gipperth - Ramböll var här, det gick bra. Har haft tour med näringslivsgruppen.  
  
Susanna Sjöstrand- Haft VT-möte, möte med rektorn och prorektorn med ordförande 
kollegiet. Möte med Isabelle Andersson om vecka noll.  

  
§ 7  Information från TLTH 
Har haft speekup days. Information om vernissage 

 
§8  Inköp av symaskin 
Märta har kollat upp en Husqvarna som kostar ca 4000kr. 
Diskussion om att köpa två stycken som är lite billigare istället. 
Styret anser att det är mer värt att satsa på en med kvalitet och att Märta köper in den 
symaskinen som Märta hittat.  

 
§9  Val av funktionärer 
Mötet beslutar att välja följande funktionärer: 
 
Källarmästare: Axel Reckman 
 
Matfantaster: Adam Larsson, Tomas Forsberg, Siri Westermark, Elin Reinolt och Adam Rosell 
 
Mentorskapssamordnare VoV - Donna Tieu och Klara Skalare 
 
Mentorskapssamordnare L, jubileumsgeneral, revisorer, webbmaster och V-bilansvarig 
vakantsätts och utlyses på nytt till styrelsemötet V.19. 

 
§10 Hoodies till studieråden 
Josephine tar upp diskussionen om att studieråden i åk 3 och 4 som var tillsatta när 
funktionärshoodiesarna instiftades förra året borde få en hoodie.  



Diskussion förs och man kommer fram till att det mest rättvisa är att låta de i studieråden i 
åk 3 och 4 som inte redan har en annan funktionärspost får beställa in en hoodie i samband 
med att de funktionärer som valdes på VT-mötet beställer sina. 

 
§11  Nollning 
Isabelle informerar om att första veckan kommer att spikas tillsammans med SVL nästa 
vecka. 
Förändring från förra året är att studieråden skall hålla i campusrundvandringen då de vill 
skilja på den akademiska mottagningen och nollningen. Förändringarna diskuterades i 
styrelsen.  
Isabelle berättar även om lite förändringar som phöset har gjort från tidigare år med bl.a. 
sittning med ING-sektionen innan UtEDischot. 
En dag där styrelsen kan ses med phöset skall bestämmas. Lunchmöte måndag den 7 maj.  
  

§ 12 Övrigt 
Märta informerar om att godkännande av medlemmar och inlägg på facebooksidorna 
endast skall skötas av Märta och Susanna. 
 
V-dagen känns påstressad och det känns bättre att skjuta upp det istället för att bara göra 
nåt halvdant och förhastat. V-dagen får äga rum på hösten istället då många datum faller 
vort i och med karneval etc. under våren. 
  
Vissa eluttag i styrelserummet har varit överbelastade och elen har gått, microsar och 
kylskåp bör kopplas om.  
 

§ 13 Beslutsummering 
Symaskin skall köpas in av Märta 
Funktionärer har valts in  
Studieråd skall få hoodies 
 

§14  Beslutsuppföljning 
V-dagen skjuts upp fram tills hösten  
Vakanta funktionärsposter skall utlysas på nytt 
 

§ 15 Nästa Möte 
Fredag den 4 maj kl. 12.10 i styrelserummet.  
  

§ 16 MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet avslutat kl. 13.04.   
 
  
 
 
 
 

Vid protokollet 
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