
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 
Lantmästare    Lejla Shafiee 

 
 
§ 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 Ebba Gipperth och Isabelle Andersson till 
justeringspersoner. 

 
§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutar att adjungera Bella Ahlfors från Framtidsgruppen. 

 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen i föregående skick 

 
§ 6 Runda bordet 
 
Filip Bodin har fakturerat en del. Inväntar budget från de utskott som ska sätta en 
sådan.  
 
Rikard Aho har haft en pub med Sexmästeriet som blev lyckad. 
 
Märta Kjellberg har uppdaterat kalendern på hemsidan med alla sektionens 
events. Alla nya events ska skickas till Märta så att hon kan lägga in dem i 
kalendern. Har skrivit sista veckobrevet för denna läsperiod.  
 
Ellen Karlström har börjat på Cafémästeriets interna budget. Har haft 
Vasaloppsbrunch tillsammans med AktU, även denna blev lyckad.  
 
Ebba Gipperth har svarat på en del mail. 
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Lejla Shafiee har letat lokal till V-sektionens jubileumsbal 2019.  
 
Isabelle Andersson har gjort phaddergrupper. Phöset har varit på ”Fhöb-helg, 
helg, snöstormen ställde till lite problem men de lyckades hitta en lokal i Malmö. 
 
Josefin Gertson har haft möte med världsmästarna om ett hemvändarmingel den 
24 april.  
 
Susanna Sjöstrand har haft ett möte med Alumni-gruppen angående återträffen 
den 14 april. Har varit på kollegiemöte på Kåren.  

 
§ 7 Information från TLTH 
- 
 

§ 8  Framtidsgruppen 
Framtidsgruppen har diskuterat framförallt 5 punkter som de hoppas kunna jobba 
vidare med fram till sommaren.  

1. Framtidsgruppen diskuterar om sektionen skulle kunna utvecklas mer 
genom att ha en ”kärnstyrelse” bredvid styrelsen, där ”kärnstyrelsen” jobbar 
mer med långsiktiga frågor, likt det framtidsgruppen gör idag. I den andra 
styrelsen sitter de utskottsansvariga och jobbar mer med aktivitetsfrågor. 
Detta är ett förslag som har tagits upp då styrelsen, som strukturen är idag, 
är tungt belastade då de både har sitt styrelseuppdrag och uppdraget som 
utskottsansvariga.  

2. Framtidsgruppen har gett ett förslag till ändring i sektionsträdet. 
Förändringen innebär att fler funktionärer, som inte tillhör ett speciellt 
utskott, har fått en kontaktperson i styrelsen. Detta för att underlätta 
kommunikationen från funktionär till styrelse, men också från styrelse till 
funktionär.  

3. Framtidsgruppen vill fortsätta lyfta frågan kring BIIF. BIIF ska enligt 
överenskommelse lägga fram konkreta förslag kring hur man ska kunna 
öka/förbättra samarbetet med sektionen. Ex. har BIIF idag en del events 
som konkurrerar med sektionens, vilket inte är tillåtet enligt reglementet. 

4. Framtidsgruppen har från L-tek tagit över frågan om ett eventuellt namnbyte 
på Lantmäteriprogrammet. 

5. Framtidsgruppen har från L-tek tagit över frågan om att försöka flytta fler av 
Lantmäteriprogrammets kurser till V-huset.  

 
 

§ 9 L-teks pengar 
 L-tek har upptäckt 34 000 kr på ett sparkonto tillhörande dem. Dessa pengar sätts 
in till L-teks jubileumsfond. 
 

§ 10 Köp av projektor 
En bra projektor till bra pris behövs köpas in till sektionen då den nuvarande inte 
är den bästa. Susanna har hittat en lämplig för 3800 kr som styrelsen beslutar att 
köpa.  
 

§ 11 Fyllnadsval 
Mötet beslutade att välja Thomas Forsberg till Näringslivsansvarig VoV och Kristin 
Tiberg till Näringslivskontakt VoV. 
  

 
 



§ 12 V-dagen 
Ungefär samma upplägg som förra året. Det kommer grillas hamburgare och 
möjlighet till aktiviteter på gräset. Ingen alkoholförsäljning och därmed inget 
alkoholtillstånd som behöver ordnas. Valfri dryck tas med av besökarna själv. 
Rikard och Lejla kollar upp möjligheterna kring ett live-band. Styrelsen önskar 
samarbete med VoV-event, L-tek och BIIF om de är intresserade. Vid dåligt väder 
finns möjligheten att vara i V-supé.  
 

§ 13 Övrigt 
Susanna, Isabelle, Märta och Rikard läser igenom och ger kåren respons på 
GDPR- ändringen.  
 
Lejla, Märta och Ebba har tagit fram en policy kring studiecirklar öppnade med 
bidrag från sektionen. Ett kontrakt mellan studiecirkelns öppnare, skattmästare 
och sektionens ordförande ska skrivas. Eventuella överskott ska gå tillbaka till 
sektionen där ansvarig för studiecirkeln får välja på vilket av sektionens konton. 
Denna policy är framtagen för att pengarna inte ska kunna användas för privata 
ändamål. Studiecirklarna ska stängas senast den 31/10, önskas dispens för detta 
ska dispens sökas hos styrelsen. Denna policy måste röstas in på ett 
sektionsmöte, förslagsvis VT-mötet. 
 
Ett event om V-programmets ”Masterkväll” ska komma upp på sektionens 
facebook-sida.  
 
Utskottens interna budgetar behöver vara klara tills på söndag 11/3.  

 
§ 14 Beslutsummering 
Susanna köper en ny projektor. 
Thomas Forsberg är vald till Näringslivsansvarig VoV. 
Kristin Tiberg är vald till Näringslivskontakt VoV. 
Lejla och Rikard kollar upp eventuellt live-band samt samarbeten till V-dagen. 
Susanna, Isabelle, Märta och Rikard skickar respons till kåren angående GDPR-
ändringen. 
 

 
§ 15 Beslutsuppföljning 
Alla tillräckligt stora lokaler för att anordna jubileumsbal är uppbokade samtliga 
fredagar och lördagar i maj 2019. Andra datum samt eventuellt annan ort 
diskuteras vidare i styrelsen.  

 
 

§ 16 Nästa Möte 
Nästa möte blir om två veckor, dvs. tisdagen den 20/3. 
 

 
§ 17 MOFMA 

Vice ordförande Filip Bodin förklarade mötet avslutat 13:10. 
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