
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Susanna Sjöstrand 
Informationschef   Märta Kjellberg 
Näringslivsansvarig  Ebba Gipperth 
Skattmästare   Filip Bodin 
Utbildningsminister  Josephine Gertson 
Sexmästare    Rikard Aho 
Cafémästare   Ellen Karlström 
Øverphøs    Isabelle Andersson 
Brandmästare   Jakob Kullmann 
Lantmästare    Lejla Shafiee 

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

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

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Ebba Gipperth och Jakob Kullmann som 
justeringspersoner.  
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutade att adjungera Markus Bäcklund från Kåren. 

 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutade att godkänna dagordningen i föregående skick.  
 
§ 6 Runda bordet 
Jakob Kullmann har haft överlämning med föregående brandmästare 
Olivia Wernberg.  
 
Rikard Aho har anordnat en pub för casekvällen, förberett inför 
branschdagsgasquen på torsdag och planerat inför en sektionspub. 
 
Filip Bodin har skrivit på papper för att få access till alla konton och 
bankkort samt skickat in dessa.  
Ebba Gipperth har haft en säljgenomgång med Arvid Widen samt fått 
tröjor till näringslivsgruppen.  
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 2, 2018 
Datum:     2018-01-30 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

 
 



Märta Kjellberg har skickat ut veckans veckobrev och skapat 
testprofiler för varje utskott på facebook.  
 
Lejla Shafiee har skickat ut kallelse för Lants VT-mötet. 
  
Isabelle Andersson har planerat inför phadderansökningar samt 
planerat inför phadderkickoff.  
 
Ellen Karlström har haft individuella samtal med alla i cafémästeriet 
och planerat inför veckans ”varma lunch”. 
 
Josephine Gertson har haft möte med studierådsordförandena på 
varje program och pratat med alla världsmästare.  
  
Susanna Sjöstrand har haft individuella möten med alla i styret samt 
haft möte med Christina Glans. 
  

§ 7 Information från TLTH 
Markus Bäcklund från kåren informerar om fullmäktigevalet som hölls i 
veckan. Där valdes en ny projektledare för ARKAD 2018. Den 6de 
februari stänger anmälan till styrelseutbildning. Valberedning ska även 
tillsättas under våren.  
 

§ 8 Styrelsepolicy 
Större köp över budget skall kollas med Filip eller Susanna enligt 
policyn. Mindre köp behöver inte godkännas innan köpet, kvitton ska 
skickas in.  
 
Diskussion hölls angående vem som ska städa microrummet, under 
föregående år har hustomteriet ansvarat för detta.  
 
Diskussion hölls även angående städning av styret där mötet 
beslutade att ett rullande schema kommer att vara bäst. Susanna 
skriver detta schema. Under våren ska en storstädning av styret göras.  
 
Ellen ska kolla med cafémästeriet om bästa lösning av städning i 
caféet samt om soptunnor kan sättas in i caféet.  
 
§ 9 Informationsspridning 
Diskussion om hur profilerna fungerat, dessa fungerade ej så bra som 
vi velat. Istället ska varje utskottssida länkas på V-sektionens sida så 
att detta lätt kan hittas.  
 

§ 10 Färg på spegat 
KFS ska beställa in nya spegat och mötet beslutade att den mörkaste 
blåa ska beställas in.  
  

§ 11 Fyllnadsval 



Mötet beslutade att välja Elin Willyson som likabehandlingsombud och 
Martin Heinegård som näringslivskontakt. Susanna kontaktar dessa. 
Mötet beslutade också att välja Thomas Forsberg som 
valberedningsordförande. Webmaster och revisor är fortfarande 
vakant. 
 

§ 12 Datum för våren 
Lants VT-möte kommer att hållas den 12de februari, V-sektionens 
extrainsatta möte kommer att vara den 22de februari. VT-möte 
preliminärsätts den 17de april. Isabelle meddelade att Temasläppet 
kommer att vara den 27de April. Styret kommer att träffa Concretum 
den 22de mars.  
 

§ 13 Övrigt 
Ellen har haft möte med Redbull då dessa var intresserade av 
samarbete med sektonen.  
 
Rikard handlar städredskap till caféet.  
 
Imorgon är det provning av hoodies utanför styret.  
 
Till nästa vecka ska Lejla och Märta välja styrelsetyg till ovvarna.  
 
§ 14 Beslutssummering 
Mötet beslutade att spegatet ska vara i den mörkaste blåa färgen, 
samt att fyllnadsval, Elin Willyson väljs in som likabehandlingsombud, 
Martin Heinegård väljs in som näringslivskontakt och Thomas 
Forsberg väljs in som valberedningsordförande.  
 
§ 15 Beslutsuppföljning 
Beslut från föregående möte är gjorda.  
 
§ 16 Nästa möte 
Nästa tisdag, samma tid. 
 
§ 17 MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet avslutat kl 13:13.  
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