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

 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppnat 12:15 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Ellen Karlström till protokollförare.  

 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Rikard Aho och Märta Kjellberg till justeringspersoner. 

 
§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutar att adjungera Carl och Sofia från TLTH. 

 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen i föregående skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Rikard: Har fixat med mat till HT, Vinterfesten och VIKING-sittningen. 
Josephine: Har gjort lite små grejer och haft studiekväll. Planerar tillsammans 
med Världsmästarna en kväll för internationella studenter. 
Ellen: Har gjort det vanliga i caféet. 
Märta: Planerat in en CV-fotografering nästa måndag. 
Filip: Har fixat med budget inför HT-mötet och det vanliga 
Jakob: Har haft Höstfesten och inför fixar inför BIIFs HT-möte. 
Elsa: Har haft padel med AktU. 
Ebba: Skrivit ett brev till styret19 och planerar för ett projektbesök med Skanska. 
Susanna: Fixat inför HT-möte och varit på husstyrelsemöte. 
 

 
 
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 26, 2018 
Datum:     2018-11-18 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

 



§ 7 Information från TLTH 
Kåren behöver valberedning. Söker delegation till fullmäktigemöte i Blekinge där 
en stor del av Sveriges studentkårer kommer närvara. Söker informationsansvarig. 
Nyårsbalen är öppen för anmälan. F1röj nästa vecka.  
 

§ 8  Ordningen i V-huset 
Möte med Andreas Svensson och kårordförande Maria Gunnarsson. Diskuterat 
utkast av riktlinjer och justerat utifrån vad vi tycker.  Målet med riktlinjerna är att 
komma överens. Vi tycker det är bra så att huset inte kan komma och bestämma 
nya saker/regler hela tiden. Förslagsvis ett till möte med huset innan vi går av, 
även inspektorn ska bjudas in.   
 

§ 9  Höstterminsmöte 
Vad har vi gjort i år? Alla berättar kort om sitt utskott.  Viktigt att vi skriver upp i 
vilken klass alla går, detta för att kunna veta vilka L-tek medlemmar som befinner 
sig i lokalen då L-tek ska ansvars befrias. Hur löser vi att alla ny invalda 
funktionärer ska godkänna GDPR smidigast?  
Funktionärsutbildning drar Lejla och Susanna i. Bör innehålla den nya 
alkoholsituationen, sexuella trakasserier. Förslagsvis måndagen den 17/12. Gäller 
alla, även de som tidigare varit funktionärer. Styrelseöverlämning 26/12, 
informerar vad har vi gjort under året. Exempelvis ta upp hur vi tänkt kring budget 
och Storskipthe.  
 
 
 

§ 10  Övrigt 
@Tlth-mejllistor kommer försvinna efter årsskiftet, skriv detta i testamente för de 
som kommer bli berörda.  
Casekväll med A blir i vår istället för nu innan jul. 
 

§ 11 Beslutsummering 
- 

 
§ 12  Beslutsuppföljning 
Jobbar vidare med relationen till huset. 
 

§ 13 Nästa Möte 
Nästa möte måndag 26/11.  

 
§ 14 MOFMA 

Ordförande Susanna Sjöstrand avslutar mötet 12.48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Vid protokollet 
 
 
Ellen Karlström 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Rikard Aho 

 
 
 
 
Märta Kjellberg 

 
 
 
 


