
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 27, 2018 

Datum:     2018-11-26 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

 
Ordförande                                             Susanna Sjöstrand 
Näringslivsansvarig               Ebba Gipperth 
Utbildningsminister               Josephine Gertson 
Sexmästare    Rikard Aho 
Cafémästare                Ellen Karlström 
Øverphøs    Isabelle Andersson 
Lantmästare    Lejla Shafiee 
Brandmästare                                        Jakob Kullmann 
Infochef                                                   Märta Kjellberg  

 

 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet öppnat 12:13 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Isabelle Andersson som protokollförare. 
 

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

§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutar att godkänna att Sophia och Carl medverkar vid mötet. 

 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen.  

 
§ 6 Runda bordet 
Josephine - hjälpt världsmästarna med mejl.  
Ebba – Projektbesök på Skanska, spårvägen.  
Rikard – varit på HTM och fixat mat. 
Lejla – Funkistack-planering. Har lantsittning på onsdag.  
Bella – överlämning ikväll med Hedda.  
Ellen – stopp i avlopp som fixats. Ska sälja lotter till jul-lotteri, för musikhjälpen 
Susanna – Skickat in stadgeändringar till kåren. Varit med Ordf 19 hos Husprefekten.  
Kullmann – HTM med Brand.  
Märta – protokollfört på HTM.  
 



 
 
  

§ 7 Information från TLTH 
Sophia – Kåren söker folk till olika poster, bl.a. informationsansvarig. Sångarstriden är på 
lördag.  

 
§ 8 Ordning i V-huset 
Väntar på godkännande av nya riktlinjerna. Boka möte med förslagsvis nya Ordföranden 
och Vice med huset innan jul. Förslag på förbättringar i foajén, mindre soptunnor. Prata 
med CG om riktlinjerna.  

 
§ 9 Överlämning 
Ta budget senare när Filip är med. Gå igenom styrelsepolicy. Stadgar och reglemente. 
Ställningarna med L-Tek och BIIF. Genomgång av propositioner från BIIF. Genomgång av 
sektionsträdet. GDPR. Mål med Strategigruppen. Lokal och alkoholhantering. V-konferens 
i april. Storskiphtet. Jubileumsbalen. Vecka 0 under nollningen. Alla bokar individuella 
överlämningar med sina efterträdare.  

 
§ 10 Övrigt 
Diskussion om huruvida Utskottsordföranden ska sitta med vid intervjuerna med 
valberedningen. Dessa har inte rösträtt men är frivilliga att vara med eller inte.  
 
Lejla anser att det behövs förtydligande kring vad L-tek har för ansvar nu när de är event-
utskott. Genomgång av brandskydd etc. L-vägen är L-teks ansvar.  
Ändringar i mailadresser. Man ska svara med korrekt mailadress så de gamla kan tas bort 
efter nästa år. 
 
Förslag på medaljutlämning på dagen på funktionärstacket, där man signar att man tagit 
ut/lämnat in. Märta har en uppsamlingsdag för de som inte var på tacket i helgen där 
dessa kan hämta ut medalj.  
 
Extrainsatt möte på fredag där Utbildningsminister ska väljas.  
 
Diskussion om att Vov-event och Källarmästeriet har event samma dag.  

 
§ 11 Beslutssummering 
- 
 

§ 12 Beslutsuppföljning 
Förbättra situationen i V-huset. Kommittén arbetar vidare.  

 
§ 13 Nästa Möte  
Nästa möte fredag lunch.  
 

§ 16 MOFMA 
Ordförande Susanna förklarar mötet avslutat kl 13:03. 
  
 
 



 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Isabelle Andersson 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Jakob Kullmann 

 
 
 
 
 
 
 
Ebba Gipperth 

 
 
 


