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§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet öppnat 12:14. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Jakob Kullmann som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Rikard Aho och Märta Kjellberg som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Sophia, Carl och Phøset är adjungerade.  

 

§ 5 Dagordning 
Mötet godkänner dagordningen.  

 
§ 6 Runda bordet 
Märta - Har Kårens Instagram denna veckan, där kommer bilder från sektionen att läggas 
upp. Har även sålt märken under nollningen vilket har fungerat bra. Samt fixat veckobrev 
så att det inte längre går via mailen utan kommer att läggas ut på Facebook.  
Josephine - Delat ut CEQ-priser, och haft studiekväll. Fortsatt många som kommer vilken 
är kul! 
Kullmann – Har haft diskussionsmöte med BIIF där mötena med framtidsgruppen 
diskuterades. Har även varit med på Programsittning samt anordnar ett evenemang för 
de nya Riskhanteringsstudenterna i BIIF. 



Ebba – Hade lunchföreläsning förra veckan vilket gick helt okej. Blev lite problem med 
maten men det löste sig tillslut. Har också suttit med V-konferensen och bokat 
studiebesök hos Ikano bostäder. Dragit igång mentorskapsprogrammet, Concretum 
kommer hit nästa vecka för information.  
Rikard – Har tillsammans med Sexmästeriet anordnat VM-sittning och Programsittning. 
Denna vecka arrangerar dem även förfest för ikväll, VD-sittning och Nollegasque 
Lejla – Gjort evenemang för V-dagen. Har fixat med konferensen och bokat sittningar. 
Samt jagat Liss och Revisorer för nedläggningen av L-tek. 
Bella – Nollehelgen och Fhøb-sittning igår. Förberedelser inför de sista evenemangen och 
Nollegasque.  
Ellen – Små fix denna vecka.  
Susanna – Fixat med nollningsgrejer och med det extra insatta sektionsmöten. Har även 
suttit i möte med Huset vilket diskuteras senare i § 9. 
 
 

§ 7 Information från TLTH 
Carl – Suttit med diskrimineringsärenden mest hela veckan.  
Sophia – Är ny kårkontakt för V-sek, sitter i Kårstyrelsen.  
 
Försöker rekrytera folk till valberedning, läsvecka 5. Vill ha uppföljning av de sexuella 
trakasserierna som skickades ut under förgående vecka.  

 
§ 8 Policy om alkohol och droger 
Kåren vill ha input om deras alkohol- och drogpolicy. Carl påpekar att förslaget är det 
maximala straff som kåren kan ge ut utan att blanda in högre instanser. Finns inga tydliga 
riktlinjer om när det händer utan det har tidigare varit helt upp till eventanordnarna att 
besluta om åtgärder  
 
Rikard påpekar att det är konstigt att vi ska agera poliser och människor som kan ha 
tidigare missbruk och lider med det kommer kanske ta skada. Bättre att istället ge verktyg 
för att hjälpa denne. Det är svårt att göra bedömningen och det ska inte ligga på oss att 
detta ska göras. Om man vill ha möjlighet att kunna stänga av folk så ska det vara på 
grund att personen inte kan sköta sig på evenemang. Hjälp personen istället för att stänga 
av denna. Kåren och nationsevenemang är betydligt säkrare än andra festkulturer och 
personer som kommer från dessa kan ha svårt att veta att det är drogfritt på TLTH.  
 
Det blir dessutom svårt för Kåren att bevisa att någon är påverkad av substanser. 
Egentligen bara polisen som kan visa detta och därför blir det svårt om vi ska göra dessa 
bedömningar som studenter. 
 

§ 9 Fest i V-huset 
Mycket tråkigt med fester i V-huset förr veckan då det var väldigt stökigt och mycket 
alkohol runt om i skolan. Därför kallade huset möte med Ordförande Susanna och 
Sexmästare Rikard. Möte med huset resulterade i att det är lite ovisst om framtida 
evenemang i V-huset.  
 
Det är flertalet andra sektioner som rör sig i V-huset. Det ligger så pass nära kårhuset att 
vi blir en naturlig landningsplats för andra sektioner, speciellt under nollningen. Detta är 
svårt att göra något åt. 
 
 



Kullmann har skrivit riktlinjer för fester i styrelserummet. Ska revideras med spiraltrappa 
och övre V-supé. Susanna skriver om riktlinjer angående evenemang i huset. 
 
Det är många som går in i caféet med alkohol, vilket är strikt förbjudet! Märta ska sätta 
upp en skylt som förhoppningsvis minskar intagen alkohol i caféet. 
 

 
§ 10 Propositioner inför mötet 
Ta bort krav på kallelser och protokoll som utskrift då detta är dåligt för miljön och väldigt 
få som läser dessa. 

 
§ 11 Övrigt 
Lejla – ÖGs, nej, Lunds, inte svarat, Malmö, JA! Bokning för sittning inför V-konferens. 
Fredag blir fyllt med studiebesök på Skanska och Ikano Bostäder. Pubrunda på kvällen och 
utgång på Helsingkrona. Utbytesdag med lite möte och fika på lördag. Vi kör presentation 
om sektionerna, lite cases och diskussioner i smågrupper. Kullmann och Lejla tar fram 
förslag på vad man kan diskutera.  
 

§ 13 Beslutsummering 
Susanna skriver ihop en uppföljning av Droger och Alkoholpolicy till Kåren. 
Susanna skriver riktlinjer för evenemang i V-huset. 
Kullmann reviderar riktlinjer för evenemang i styrelserummet. 
Märta fixar skylt för alkohol i caféet. 
Lejla och Kullmann skriver ihop diskussionspunkter till V-konferensen. 
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Kullmann har skrivit riktlinjer. 
Phøset har skickat ut diskussionsunderlag till alla phaddrar på sektionen.  

 
§ 15 Nästa Möte  
Nästa möte sker nästa vecka i styrelserummet 
 

§ 16 MOFMA 
Ordförande Susanna förklarar mötet avslutat kl 12:55. 
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