
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 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppet 12:15.   
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Märta Kjellberg som protokollförare.  
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Ebba Gipperth och Filip Bodin som 
justeringspersoner.  
 
§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutar att adjungera Styret 17 och Inspektor Karin.  

 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutade att godkänna dagordningen i föregående skick.  
 
§ 6 Runda bordet 
 
Märta Kjellberg har skickat ut sitt första veckobrev, beställt tröjor till 
styrelsen och Infogruppen.  
 
Rikard Aho har förberett för morgondagens casekväll, som hålls inför 
branschdagen 1:a februari.  
 
Filip Bodin har arbetat en del med sexets ekonomi. 
 
Ellen Karlström har arbetat fram ett jobbschema över utskotten som 
skall stå i caféet. 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 1, 2018 
Datum:     2017-01-23 

Tid:      Kl. 12:15(..) 

Plats:     Styret V-huset, Lund 

 
 



 
Josephine Gertson har fyllt de vakanta posterna i studierådet samt 
träffat studerandeskyddsombud.  
 
Olivia har varit på Styrelseskipthe för Biif, anordnat en 
företagspresentation förra veckan och haft träff med internaionella. 
  
Victor Engvall har städat microrummet med hustomteriet  
Isabelle Andersson har haft intervjuer för HP, peppare och IHP samt 
varit på första ØPK-mötet.   
 
Elsa Frisk har kommit igång med aktiviteterna i Victoriastadion, 
beställt kläder till AktU och har eventet paddelturnering på fredag.  
 
Ebba Gipperth har haft mycket kontakt med olika företag, beställt 
tröjor till NGVutskottet samt förberett för branschdagen med utskottet.  
 
Jakob Kullmann har varit på Biif-skipthe  
 
Susanna Sjöstrand har börjat med individuella mötet med styret och 
lagt in accesser.   
 

§ 7 Information från TLTH 
På måndag är det fullmäktiga, där kommer stadgar att fastställas samt 
att projektledare för ARKAD att väljas. 
 

§ 8 Val av firmatecknare 
Mötet beslutade att välja Susanna Sjöstrand och Filip Bodin som 
firmatecknare.  
 

§ 9 Information om kvitton mm 
Filip Bodin informerar styrlesen om hantering av kvitton. Dessa ska 
alltid sparas. Det är viktiga att kontrollera så att moms står med vid 
köp. Vill man kontrollera sin budget för sitt utskott bör man fråga Filip 
någon dag innan så att man får den senaste uppdateringen. Kolla med 
skattmästare vid alla köp.  
  

§ 10 Mailadresser 
Mötet beslutade att endast @vsek.se-adressen skall användas 
hädanefter, så att alla mail hamnar i en egen inkorg. @tlth.se-
adresserna ska kopplas till @vsek.se så att inga mail försvinner men 
ska inte användas som mailadress.  
 
§ 11 Funktionärshoodies  
Det kommer att bli samma färg och modell så föregående års hoodies. 
Dessa kommer att beställas från EK-print likt 2017s beställning. Alla 
funktionärer som kliver på 2018 skall få en hoodie var, de som kliver 
på studerådet/är med i studierådet och en annan post utöver detta ska 



få två tröjor var. På onsdaglunch nästa vecka kan man prova storlek 
på hoodie i styrleserummet.  
 
§ 12 Informationsspridning 
Mötet beslutade att alla evenemang ska skapas med V-sektionens 
sida som huvudvärd och de andra utskotten som medvärdar. Detta så 
att allt hamnar på en och samma sida.  
Faceprofiler för varje utskott ska göras så att även all information 
hamnar på en och samma sida. Märta undersöker om profiler för varje 
utskott kan göras och skapar i så fall dessa. Phöset kommer fortsätta 
att ha egen facebook-sida i och med att den främst riktar sig till 
nollningsfunktionärer och nollor.  
 
§ 13 Övrigt 
Jakob informerar om v-sektionens karnevalfond. I och med det nya 
upplägget i karnevalen i år kommer det inte enbart vara v-sektionister 
på ”V-sektionens” farkost. Därav kommer fonden att tas bort från 
budgeten till nästa gång. Pengarna som ligger i fonden i år kommer att 
gå till V-sektionens Karnevalprojektgrupp.   
 
Vakanta poster skall utlysas inom den närmsta tiden. Vetaren ska 
läggas till igen på det extrainsatta mötet framöver.  
 
Microlock borde köpas in till microrummet. Susanna kommer att prata 
med husprefekten angående detta.  
 
Mötet beslutade att Styret 17 endast kommer att vara med på detta 
mötet.   
 
§ 14 Beslutssummering 
Beslutat angående firmatecknar och mailadresser. Hoodisar kommer 
att ha samma design som förra året, det kommer endast vara en 
informationskanal på facebook. Karnevalfonden kommer att försvinna 
nästa gång men V-sektionens kranevalprojektgrupp får behålla pengar 
detta året.  
 
§ 15 Beslutsuppföljning 
Märta fixar facebook-profiler för varje utskott, beställning av hoodies 
och kopplar alla @tlth.se-adresser till @vsek.se. 
 
§ 16 Nästa möte 
Mötet beslöt att nästa möte hålls nästa tisdag, samma tid. 
 
§ 17 MOFMA 
 Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet avslutat 13:00.  
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