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§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppnat kl. 12.13. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Elsa Frisk som protokollförande. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Josephine Gertson och Filip Bodin som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutade att adjungera Victor Sandberg från Kåren. 

 

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

 
§ 6 Runda bordet 
Jakob Kullmann har haft diskussionsmöte med BIIF. 
Josephine Gertson har skickat ut en Metoo-enkät och ska planera inför 
studiekvällar i höst.  
Ellen Karlström planerar inför brunchen på söndag.  
Ebba Gipperth har haft kollegiemöte och planerat våren med näringslivsgruppen. 
Filip Bodin har gjort löpande arbete och ska träffa föregående årets skattmästare 
och prata vårbudget. 
Märta Kjellberg har hämtat ut affischer, delat ut funktionärshoodies och skickat ut 
veckobrev.  

Lejla Shafiee har i och med L-teks ingång under sektionen förra veckan skickat 

tillbaka nuvarande skuld hos L-tek till V-sektionen, ska ha möte och gå igenom det 
ekonomiska läget. 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 6, 2018 
Datum:     2017-02-27 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

 
 



Elsa Frisk planerar tillsammans med AktU inför pub och brunch i veckan.  
Rikard Aho har haft kollegiemöte, sittning på Storskiphtet och planerar inför pub 
på torsdag. 

Isabelle Andersson och phøset har gjort klart phaddergrupperna och haft öpk-möte.  

Susanna Sjöstrand har haft möte kring tillgängligheten till V-huset och hur den 
kan göras säkrare. 
 

§ 7 Info från TLTH 
Kåren önskar lycka till med tentorna, meddelar att info kring tentafrukost nästa 
vecka finns online och utlyser nu förtroendevalda poster till HT19.  
 

§ 8 V-Bil 
V-bilsansvarig och webbmaster har i veckan tagit fram ett förslag på förändringar i 
systemet för bokning av V-Bilen, detta diskuteras. Styrelsen tycker att regeln om 
att avbokning senast måste göras 24 timmar innan bokad tid kan kortas. Förslag 
ges på att koppla siffrorna på LU-kortet till en databas som kan berätta om 
personen fortfarande studerar på sektionen eller inte vid bokning. 
 

§ 9 Datum inför VT-mötet 
Styret bestämmer preliminärt diskussionsmöte inför VT-mötet söndag 25 mars.  
 

§ 10 Pengar Phøsskiphte 

Phøset har en del pengar, ca 15 000 kr, över från studiecirklar som de tänkte 
använda till Phøsskiphte. Styrelsen tycker att detta är okej då pengarna ligger i 
phøsets budget, men diskuterar hur det ska se ut i framtiden gällande studiecirklar 
och eventuellt överskott. Förslag tas upp om att eventuellt överskott ska gå tillbaka 
till sektionen via en fond och sen användas till nollningen kommande året, då 
pengarna ska gå till nollorna. Ebba, Lejla och Märta skriver ett förslag. 
 

§ 11 Storskiphte Utvärdering 

Styrelsen är överlag nöjda med helgen och har överlag fått mestadels positiv 
respons från funktionärerna. Upplägget med en aktivitet på dagen istället för lekar 
rekommenderas till nästa år igen. Stugan fungerade bra och kan också 
rekommenderas till näst år. Eventuell förbättring kunde vara att börja 
evenemanget en timme eller två senare än i år, då start var 11.00. 
 
 
 
 
 

§ 12 Övrigt 
Styrelsen tycker vi köpa in en bättre projektor som kan erbjudas till case-kvällar 
eller andra evenemang utskott håller i. Till nästa vecka tar Susanna fram ett 
förslag samt undersöker om någon sektion eller liknande har en gammal som de 
vill sälja.  
 
Ebba tar upp de två betalsystem som kåren har undersökt. Kåren har nu kommit 
med ett nytt tredje alternativ som används på andra högskolor. Förutom för 
betalning kan systemet användas för utskick av information, delning av 
evenemang samt ersätta nollekollen under nollningsveckorna. Styrelsen tycker det 
låter bra och ska meddelar Kåren intresse för att vara med på alternativet. 
 



Rikard informerar om ändring för bokning av skolans lokaler och att man nu ska 
lämna in ifyllt formulär 7 dagar innan evenemang. Efterfest i skolans lokaler är inte 
längre tillåtet.  
 

§ 13 Beslutsummering 
Mötet beslutade att caféet inte är i sitt bästa skick och behöver städas. Susanna 
tar fram ett förslag på projektor. Ebba, Lejla och Märta skriver ett förslag gällande 
överskott från studiecirklar. 
 

§ 14 Beslutsuppföljning 

Lejla kollar vidare kring bokning av lokal till jubileumsbal. Kåren kommer inte 
kunna hjälpa sektionen med revisorer. Övriga beslut från föregående möten är 
gjorda. 

 
§ 15 Nästa Möte 
Nästa tisdag, samma tid. 
  

§ 16 MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet avslutat kl. 13.16. 
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