
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 

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

 
 
§ 1  MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppnat 12.10 
 

§ 2  Protokollförare 
Mötet beslutar att välja Ellen Karlström till protokollförare.  
 

§ 3  Justeringspersoner 
Mötet beslutar att välja Filip Bodin och Lejla Shafiee till justeringspersoner.  
 

§ 4  Adjungeringar 
Mötet beslutar att adjungera Carl från TLTH 
 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 
 

§ 6  Runda bordet 

Filip: Har gjort det vanliga arbetet så som betalat o jagat folk 
Ebba: Har haft en del mejlkontakt. Har haft en station på St Hans och tagit emot en 
blockleveras 
Ellen: Det vanliga caféjobbet. Planera inför brunchen samt myssöndagen som kommer i 
helgen. 
Josephine: Har delat ut luncher. Ska träffa studierådsordförande och 
likabehandlingsombuden. 
Elsa: Har haft en station på St hans. Tränat spex inför nationssittningen. Planera inför 
mysdag. 
Jakob: Har fixat med nollningen. 
Rikard: Har anordnat pub och sittning. Har haft en station på St Hans. 
 
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 16, 2018 
Datum:     2018-09-04 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     L-tekrummet, E-huset, 

Lund 



 
 
Lejla: Har anordnat v.0 för lant. Hr lämnat över jubileumsplaneringen till 
jubileumsgeneralen. Har haft kontakt med KTH och LTU för V-konferensen.  Fixat med 
skåpen för de nya studenterna-  
Susanna: Har fixat med nollning. Har ordnat infor extra insatt sektionsmöte.  
 
 

§ 7  Information från TLTH 
Onsdagen 5 sep kommer första fullmäktigemöte hållas samt ett styrelsemöte. Valdebatt 
med LUS samt valvaka i Cornelis med Luna o Medicinska föreningen. ”Kåren på campus” 
denna o nästa vecka, står under tisdag och fredag lunch på olika platser på campus. 
Kommer ordna studiekvällar för nollor/ettor i Cornelis, första den 13 september. 
 

§ 8  Val  av funktionärer 
Hampus Jalgén väljs till källarmästare. 
Vincent Tidelund  och Andreas Edlund väljs in som revisorer.  
 

§ 9  Riktlinjer GDPR 
Riktlinjer röstas igenom och publiceras på hemsidan.  
 

§ 10  Jubileum 
Kullman ska ha möte med koordinatorn. Diskuterade vilket typ av tack som kommittén. Ett 
prisförslag ska tas fram. Alumner från alla 3 program. Kommer läggas ut på fb-sidan och då 
kan alla anmäla sitt intresse för att vara med i kommittén, där generalen väljer/intervjuar 
de intresserade. 
 

§ 11  V-dagen 
Vi säljer alkohol och burgare. Kolla om eventutskotten är intresserade av att hjälpa till. Kör 
i caféet från kl.17. Rikard och Lejla drar i evenemanget.  
 

§ 12 V-konferens 
Skanska studiebesök är bokat på fredagen. Rundvandring, grillning, pubrunda och sittning 
planeras. Vi löser boende. Kollar om  ett studiebesök till går att få till. 
 

§ 13  Övrigt 
Gymnasiebesöket: Diskuterar om Brand och L kan köra om inte VoV får godkännande. Vi 
jobbar vidare och tar fram en plan o koncept för nästa års styrelse, då det är mer lämpligt 
på våren.  
SVL: Styrelsen tar upp att det inte fungerat med nollningen. Ta fram för-och nackdelar. Dir  
Drive: Ta bort gamla driven och endast ha Team drive.   
Jobba i caféet torsdag och fredag!  
 

§ 14  Beslutssummering 
Hampus Jalgén valdes till Källarmästare. 
Vincent Tidelund och Andreas Edlund valdes till revisorer. 
Riktlinjer för GDPR har röstats igenom.  
Fortsatt arbete kring gymnasiebesöket.  
 
 
 



 
 

§ 15  Beslutsuppföljning 
- 
 

§ 16  Nästa möte 
Tisdagen den 11/9 
 

§ 17  MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet avslutat 13.00 
 
 
  
 

Vid protokollet 
 
 
Ellen Karlström 

 
                                         
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Filip Bodin 

 
                                       
 
 
 
 
 
Lejla Shafiee 

 
 
 
                                      


