
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Susanna Sjöstrand 
Skattmästare              Filip Bodin 
Utbildningsminister              Josephine Gertson 
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. 12:09. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att välja Elsa Frisk som protokollförare.  
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Isabelle Andersson och Josephine Gertson som 
justeringspersoner.  
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutar att adjungera Maria Gunnarsson från Kåren.  
 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen.  

 
§ 6 Runda bordet 
Ellen: Caféet har anordnat brunch och mys med AktU i helgen. 
Susanna: Möte med Lejla om FTG och hur man ska jobba vidare. Har haft 
ordförande-kollegiemöte. Har planerat insamlingsidéer inför musikhjälpen senare i höst.  
Filip: Löpande arbete. 
Isabelle: Nollningen rullar på.  
Lejla: Har haft möte med Susanna om FTG och det extrainsatta mötet som ska hållas. 
Planerar förfest och spex inför sittningsittning.  
Josephine: Haft två studiekvällar med mycket folk. Likabehandlingsombuden har 
presenterat sig för de nya studenterna.  
Jakob: Börjat planera inför jubileumsbal och fastställt kalender för hösten med BIIF.  
Elsa: AktU har spexat och hade söndagsmys tillsammans med Cafémästeriet. Ska hålla i 
lite lekar ihop med M-aktU innan sittningen ikväll.  
 



§ 7 Information från TLTH 
Jobbat mycket med nollningen för Kåren, bl.a. Kårestivalen som anordnas i eftermiddag. 
Hade valdebatt och valvaka i förra veckan. Förbereder sig nu inför nollehelgen.  

 
§ 8 FTG: Förändra FTG 
Framtidsgruppen fungerar idag inte alltid på så sätt som tanken med utskottet är. 
Framtidsgruppen vill därför göra ett litet “lyft” av sig själva. Som en del i denna planen har 
de tagit fram en motion där gruppen görs om helt genom att skapa ett nytt utskott med 
samma syfte, men med tydligare struktur och riktlinjer. Framtidsgruppen tas bort ut 
sektionen och ersätts med Strategigruppen. Det kommer vara en arbetsuppgift för vice 
ordförande att vara en ledamot i gruppen. Styrelsen ser positivt på motionen. 

 
§ 9 FTG: BIIF 
Pratar om hur relationen mellan sektionen och BIIF ska fortgå. Ett förslag från styrelsen på 
hur ett närmare samarbete skulle kunna utvecklas har legat till grund vid samtal på ett 
tidigare diskussionsmöte. Detta har gällt antalet funktionärer inom BIIF samt ekonomiska 
villkor. Responsen från BIIF är att de vill komma närmre sektionen men inte är redo att 
lägga ner. BIIF-styrelsen ska samla in medlemmarnas synpunkter och ta fram ett förslag 
till styrelsen på hur man skulle vilja göra med organisationen fortsättningsvis.  
 

§ 10 Övrigt 
Diskuterar kring samtalsunderlag för diskussion om sexuella trakasserier som Kåren 
sammanställt för att förebygga detta. Pratar om att hålla ett kvällsevent (Kårkväll!) med 
gruppdiskussioner/samtal kring ämnet och kombinera med annan nyttig information om 
Kåren. Förutom detta ska phøset dela informationen på sin sida och skicka ut information 
till phaddrarna.  
 
Pratar om vilka saker som ska tas upp på extrainsatta mötet: Nya valda till valberedningen 
och motionen för Strategigruppen.  
 

§ 11 Beslutssummering 
- 
 

§ 12 Beslutsuppföljning 
Kullman skriver riktlinjer för fest i styrelserummet.  

 
§ 13 Nästa möte 
Nästa möte beslutas hållas i BIIF nästa vecka samma tid. 

 

§ 14 MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet avslutat kl. 13:00.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Vid protokollet 
 
 
Elsa Frisk 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Isabelle Andersson 

 
 
 
 
 
 
 
Josephine Gertson 

 
 
 


