
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Thomas Forsberg 
Vice ordförande Fanny Selin 
Näringslivsansvarig              Anders Hägge 
Skattmästare              Ebba Silfver 
Sexmästare Nils Markgren 
Cafémästare              Adam Rosell 
Øverphøs Hedda Skarsgård 
Aktivitetsutskottet Amanda Bender 
Utbildningsminister Alice Stilgård 
Informationsansvarig Maja Wilhelmsson 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Thomas Forsberg förklarar mötet öppnat 12:15. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Fanny Selin som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Alice Stilgård och Adam Rosell som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Måns, Markus och Ebba medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Thomas - Har haft möte med ordförandekollegiet och flyttat saker från bunkern till styret. 
Anders - Är på lunchpresentation i början av vårt möte. Han har pratat med eventuell 
efterträdare. 
Hedda - Har haft möten med medlemmar som vill söka posten och igår var hon på 
ØPK-möte och utvärderade året. Hon har även fortsatt med sitt testamente.  
Amanda - Har snackat om sin post. Igår var det sportkväll och på söndag är det 
badminton. 
Ebba - Har gjort det vanliga och börjat få ordning på sina papper. 
Fanny - Har pratat om posten och börjat arbetet i TLTHs valnämnd. 



Nils - Har hållit på med löpande arbete. 
Adam - Har försökt få allt reparerat i caféet. 
Maja - Har haft lite möten om posten och fixat drives till några utskott så att det blir rätt 
enligt GDPR. 
Alice - Arbetet har rullat på som vanligt. 
 

§ 7 Information från TLTH 
Måns - Den 11/12 är det sittning för alla sektionsstyrelser. Anmälan kommer. 
Markus - Det är fortfarande nomineringsperiod för heltidare, nolleamiral och nollegeneral 
samt bal-kommitten. Dock ser det mörkt ut för nyårsbalen då intresset är lågt. 
 

§ 8 Föregående möte 
Föregående möte gås igenom. 

 
§ 9 Mindre poster 
Under de senaste veckorna har vi diskuterat att en del mindre poster bortprioriteras och 
att personen på posten helt enkelt inte gör det som står i reglementet. Detta kan bland 
annat bero på utbytesstudier eller andra engagemang på sektionen.  
Vi kommer fram till att skriva in i reglementet att om en funktionär inte gör det som står i 
dess reglemente så får den inte gå på funktionärstacket och storskiphtet.  
Vi borde ha en värdegrund på sektionen. Strategigruppen kikar på detta till kommande år.  
 

§ 10 TV:n i caféet 
Infogruppen vill ta ansvar för TVn och köper in det som behövs för att kunna sprida 
information på den. Thomas väntar på svar om vad vi behöver göra för att få tillstånd.  
 

§ 11 Godisautomat 
Det har kommit in önskemål om att ha en godisautomat i V-huset som är öppen de dagar 
som caféet håller stängt. Dock är det väldigt dyrt och svårt att tjäna pengar på. Vi kommer 
fram till att det är bättre att lägga den energin på att hålla caféet öppet istället. 

 
§ 12 Övrigt 
KFS Bolagsstyrelse 
Maja går ut med info om att man kan söka. 
 
Storskiphtet 
En av stugorna som vi tittat på har slutat hyra ut till studenter och den andra har för få 
sovplatser. Hedda har kollat att Hörrs Nygård är ledig och kostar 9000 kr för två dagar. 
Hon bokar den till den 22-23 februari 2020. 
 
Fixa testamenten 
Thomas påminner om att styrelsen ska börja tänka på våra testamenten. När det nya 
styret har valts in kommer vi att ha möte alla tillsammans för överlämning. 

 
Låna BIIFet 
Ebba säger att sektionen oftast är välkomna att låna BIIFet men vill gärna att de får frågan 
innan det tas för givet.  
 
Sektionsbidraget  
Förra året bestämdes det att BIIF skulle ge ett bidrag till sektionen varje år. BIIF19 vill 
diskutera vad de betalar för och om de ska betala överhuvudtaget. Under lunchen på 



tisdag har vi i styrelsen diskussionsmöte om detta och några av oss har sedan möte med 
BIIF på kvällen. Fanny pratar med strategigruppen om de vill vara med.  

 
Novemberdippen 
Alice meddelar att den inte blir av utan det blir en lunchföreläsning istället. 
 
Start up - företag 
Vill komma hit och rekrytera. Vi kommer överens om att det blir märkligt om sektionen 
bjuder på detta. Istället kan han vända sig till avdelningen för VA-teknik eller 
branschdagen. 
 
Källarmästeriet 
De vill göra varma luncher i caféet vilket nu är cafénissarnas uppgift. Adam har frågat om 
de vill ha ett samarbete vilket de inte var öppna för. Källarmästeriet får bara göra det om 
de gör det tillsammans med caféet. Adam meddelar detta.  
 

§ 13 Beslutsummering 
Vi hyr Hörrs Nygård till storskiphtet nästa år.  
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Förra veckan valdes en valberedare och två matfantaster in. 

 
§ 15 Nästa Möte  
Nästa nästa tisdag 5/11 12.00.  
 

§ 16 MOFMA  
Ordförande Thomas Forsberg avslutar mötet 13.15. 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Fanny Selin 

 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Alice Stilgård 

 
 
 
 
 
 
 



Adam Rosell 

 
 
 


