
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 
Lantmästare    Lejla Shafiee 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna förklarar mötet öppnat 12:10. 
 

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

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Ellen Karlström och Josephine Gertson som 
justeringspersoner.  
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutar att adjungera Gustaf Olausson och Kårordförande Maria Gunnarsson.  

 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen.  

 
§ 6 Runda bordet 
Märta Kjellberg har skapat en  teamdrive för sektionen, släppt en webbshop samt sålt 
ovvar till nollor.  
Ebba Gipperth har haft kontakt med Ramböll inför nollningen och haft kontakt med 
Skanska inför V-konferens i höst.  
Lejla Shafiee har planerat inför V-konferens samt planerat inför vecka 0 med L-Tek.  
Ellen karlström har lagt caféförmannascheman.  
Isabell Andersson har planerat nollning.  
Josephine Gertson har haft kontakt angående phuskföreläsning vilken blir inställd samt 
delat ut tygmärken. 
Rikard Aho har bestämt datum för vinterfest samt planerat inför nollningen.  

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 15, 2018 
Datum:     2018-08-28 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

 
 



Susanna Sjöstrand har jobbat med teamdrive samt varit på första kollegiemötet för 
terminen.  
Maria: Se nedan.  
Elsa Frisk träffade nollor på stadsrunvandring och planerat inför AktU-events på 
nollningen.  
Gustaf Olausson har planerat nollning.  
  

§ 7 Information från TLTH 
Kåren på campus är ett evenemang som går av stapeln nästa tisdag och fredag och 
kommande sådana. Detta för att vis upp vilka kåren är. Nästa onsdag hålls fullmäktigemöte 
där fler skall väljas in i kårstyrelsen. Den 9de september anordnas valvaka och nästa 
torsdag anordnas en valdebatt.  
 

§ 8      Val av funktionärer 
Mötet beslutar att välja Henrik Melin, Frans Sörensen till hustomteriet som tomtenssar och 
Jakob Kullmann väljs till jubileumsgeneral.  

 
§ 9 Valproceduren 
Diskussion angående tidigare möte om valproceduren. Intervjuer för ett antal poster skall 
hållas istället för val på HT-mötet. Dessa sickar in motivering och kallas till intervju av 
valberedningen.  
 

§ 10 Bestämma datum 
Extrainsatt sektionsmöte innan HT-mötet för att rösta in att två extra valberedare skall 
finnas samt rösta in vilka. Sektionssafaripub diskuteras istället för vanligt sektionssafari 
under lunchen. Sektionssafari under lunchen och samma kväll sker puben. HT-möte 
preliminärt 21-22de november. V-Dagen preliminärt 28de september.  

 
§ 11 Övrigt 
Internationella har sittning på onsdag på L-Vägen. Veckobreven kommer att läggas ned och 
bytas ut som inlägg på hemsidan/facebook.  
 

§ 12 Beslutssummering 
Henrik Melin, Frans Sörensen till hustomteriet. Jakob Kullmann som jubileumsgeneral.  
 

§ 13 Beslutsuppföljning 
Infospridningspolicy ska skrivas av Elsa Frisk, Ellen Karlström och Märta Kjellberg, policy om 
användning av styrelserummet skall skrivas av Jakob Kullmann.  
  

§ 14 Nästa möte 
Nästa tisdag (4de september) i L-Tek-rummet.  

 
§ 15 MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet avslutat 13:10.  
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