
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Susanna Sjöstrand 
Informationschef   Märta Kjellberg 
Näringslivsansvarig  Ebba Gipperth 
Skattmästare   Filip Bodin 
Utbildningsminister  Josephine Gertson 
Sexmästare    Rikard Aho 
AktU-ordförande   Elsa Frisk 
Cafémästare   Ellen Karlström 
Øverphøs    Isabelle Andersson 
Brandmästare   Jakob Kullmann 
Lantmästare    Lejla Shafiee 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet öppnat 12:07 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Ebba Gipperth som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Märta Kjellberg och Jakob Kullmann som 
justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 
- 
§ 5 Dagordning 
 
§ 6 Runda bordet 
Jakob Kullmann: har med BIIF bestämt mötesdag, har haft skiphte och tagit bild.   
  
Ebba Gipperth: har med Näringslivsgruppen haft första lunchmöte i samarbete 
med Branschdagen. 
 
Märta Kjellberg: har uppdaterat facebook-sidan, skickat ut veckobrev och börjat 
med individuella möten med Infogruppen. 
 
Rickard Aho: har pratat om att ha sittning för Her tech futute den 18 april, sexet 
har tagit ny bild till facebook och de planerar att ha en pub, kanske i samarbete 
med aktu den 1 mars. 
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Elsa Frisk: har med aktu haft fifa-turnering, kollat på samarbete i och med en pub 
sexmästeriet ska anordna den 1 mars och planerar en brunch ihop med caféet 
samma vecka. 
 
Lejla Shafiee: har tillsammans med Susanna kollat igenom reglemente och 
stadgar som har med L-tek att göra. Har på ett extrainsatt möte röstat igenom 
avveckling av L-tek.  
 
Filip Bodin: har gjort löpande arbete och försökt få kontakt med Swish. 
 
Ellen Karlström: har arbetat för att ha en central livsmedelsutbildning för alla 
cafémästeri och sexmästeri. Håller på att beställa tröjor till cafémästeriet. 
 
Josephine Gertson: har träffat världsmästare och likabehandlingsombud och de 
vill vara aktiva mer aktiva under året. Planerar inför en lunchföreläsning den 28 
mars om stress. 
 
Isabelle Andersson: har öppnat phadderansökan, haft HP-kickoff och phöset har 
fått sina tröjor. 
 
Susanna Sjöstrand: har kollat stadgar och reglemente med Lejla som ahr med L-
tek att göra samt med de olika utskotten. Har haft sitt första kollegiemöte och varit 
på möte om återträffen som kommer äga rum den 14 april. 
 
§ 7 Information från TLTH 
Ingen från TLTH närvarande men rapporterade enligt mejl att de jobbar med 
GDPR, lag om personuppgifter. Lophtets priser har höjts. Dresscode på lördag 
efter styrelseutbildningen är casual. De söker valberedning samt att de har sitt 
första fullmäktige denna veckan där det ska rösta igenom en policy för TLTH 
näringsliv.  
 
§ 8 Återträffen 14 april 
Upplägget för dagen är att ses efter lunch och börja med en rundvandring där 
styret kan hjälpa till, sedan är det föredrag i kåraulan där kanske sångarstriden vill 
visa ett nummer. Fördrink kommer serveras i V-huset för att sedan ha sittningen i 
Gasque. Finns förslag om att fixa en egen sångbok för kvällen. Sedan eftersläpp 
med liveband. Förslagsvis kan sexmästeriet och/eller brandsex jobba. 
 
§ 9 Val av Vice Ordförande 
Mötet beslutade att välja Filip Bodin som Vice Ordförande.  
 
§ 10 Jubileum 2019 
Lejla kollar upp hur de gjorde på Lantmäteris jubileum. Preliminärt datum sätts till 
27 april. 
 
§ 11 L-tek som utskott på sektionen 
L-tek har röstat igenom för andra gången nu att lägga ner. Den 22 februari är 
planen att de ska röstas in under sektionen. 
  
§ 12 Övrigt 
Alla utskott ska kolla igenom hemsidan för att se om det är något de vill ändra med 
beskrivningar. 
 
Instagram kommer numera spegla hela sektionen och dess evenemang. 



 
Programledningen för V vill inte längre sponsra studiekväll i Mekanik. V-sektionen 
kan inte stå för det då de pengarna bara går till Väg- och vattenstudenter och 
brandstudenter. Försöker lösa det med att ge en gåva eller liknande. 
 
Tackfest för caféjobbare i samarbete med M-sektionen sätts till 4 maj, även om det 
är samma dag som V-dagen.  
 
Styrelsen ska godkänna när ett utskott går över budget. Dock ska utskotten betala 
själva om de går över budgeten för kläderna.  
 
Förslagsvis ska vårterminsmötet ändras till 27 mars.  
 
§ 13 Beslutsummering 
Mötet beslutade att välja Filip Bodin till Vice Ordförande och att V-sektionens 
Jubileumsbal ska hållas den 27 april 2019. 
 
§ 14 Beslutsuppföljning 
Beslut från föregående möte är gjorda. 
 
§ 15 Nästa möte 
Nästa tisdag, samma tid. 
  
§ 10 MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet avslutat kl 13.00. 
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