
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Susanna Sjöstrand 
Informationschef   Märta Kjellberg 
Näringslivsansvarig  Ebba Gipperth 
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, kl.12.11. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att välja Ebba Gipperth som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att Rickard Aho och Lejla Shafiee som justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 
Kristian från TLTH godkännes att adjungera.  

 
§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 
 
§ 6 Runda bordet 
  
Märta: Beställt nya sångböcker, skickat veckobrev, har gjort mycket inför 
Alumniträffen som var i lördags.  
 
Ebba: Skanska hade kvällsföredrag som gick bra men det kom inte jättemånga, 
kollegiemöte, planerar inför Ramböll som har heldag i foajén imorgon.  
 
Ellen: planera tackfest, kickoff med M, varm lunch på torsdag. 
 
Elsa: RPM nästa vecka med Malin. 
 
Lejla: snackat med husprefekten om V-dagen, försökt mejla om V-konferens men 
får inte så mycket respons. 
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Bella: fixa det sista med schemat för nollningen, möte med SVL.  
 
Jakob: BIIF har VT nästa vecka ändrat lite i reglemente och stadgar inför det, ta 
fram vad som är kärnämnen för BIIFs medlemmar till FTG. Planerar inför tack av 
programledare som hoppar av.  
 
Josephine: lunchföreläsning om stresshantering, hjälper till med 
hemvändarmingel, informerar om nytt upplägg på endimstentor till hösten där man 
kan välja att skriva en del för högre betyg, sista vanliga är i augusti.  
 
Rickard: fixat inför temasläpp och Her tech future och varit på möten. 
 
Susanna: på möte med FTG om sektionsträdet. Möte med husprefekt om att folk 
ritar på borden, bättre städ i caféet både i och utanför, arkivet får bara användas 
som förråd och ingen alkohol får förvaras där.  
 
§ 7 TLTH 
Remisser ute med riktlinjer för funktionärsutbildning 
Remisser om att ta bort stödmedlemskap på kåren.  
Det finns lediga platser att söka på kåren.  
 
§ 8 Inköp 
Biljardskåp till köerna, Alumni-Ludwig frågas om han kan fixa det.  
Symaskin: rimligt att vi har en på sektionen då många behöver en. Märta kollar 
med Kajsa och tar fram förslag på symaskin.  
 
§ 9 V-dagen 
Den får inte börja från kl 15.00 utan måste börja kl 17.00. Det diskuteras om det är 
värt att byta dag men styrelsen kommer fram till att den får vara kvar den 4 maj.  
 
§ 10 Vårterminsmöte 
Sätter en minusbudget för att det inte är meningen att vi ska gå med vinst. 
En sen motion om att bokslutet ska vara klart sista februari diskuteras.  
En annan sen motion om att strukturera upp stadgar och reglemente diskuteras.  
 
§ 11 Övrigt 
Det diskuteras om att ett möte med husstyrelsen om att vi får för mycket ansvar på 
oss. 
 
Väntar med riktlinjer om GDPR till kåren har skrivit sitt dokument.  
 
§ 12 Beslutsummering 
Symaskin och biljardskåp ska köpas in. 
V-dagen 4 maj. 
 
§ 13 Beslutsuppföljning 
- 
 
§ 14 Nästa möte 
På tisdag den 24 april.  
  
§ 15 MOFMA 
Mötet avslutas kl. 13.00.  
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