
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Susanna Sjöstrand 
Informationschef   Märta Kjellberg 
Näringslivsansvarig  Ebba Gipperth 
Skattmästare   Filip Bodin 
Sexmästare    Rikard Aho 
AktU-ordförande   Elsa Frisk 
Cafémästare   Ellen Karlström 
Øverphøs    Isabelle Andersson 
Brandmästare   Jakob Kullmann 
Lantmästare    Lejla Shafiee 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppnat 12.11. 
 

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

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Ellen Karlström och Lejla Shafiee till 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutar att adjungera Christian Håkansson från Kåren. 

 

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

 
§ 6 Runda bordet 
 
Filip Bodin har suttit med budget och fakturerat. 
 
Jakob Kullmann har haft skiphte med BIIF. Tagit fram underlag till 
Framtidsgruppen. Kickoff med styrelsen i veckan. 
 
Ebba Gipperth har gått ut med event, Skanska.  
 
Märta Kjellberg ska sälja märken imorgon, onsdag. Skrivit klart protokollet för det 
extrainsatta mötet. Har pratat med E-sektionen om stil-id för att hyra V-BiL.  
 
Lejla Shafiee har skickat ut mejl om omorganisationen. Haft möte med Annie, 
Samme, Filip och Susanna. Har bokat Arenan till balen vecka 20. Ska bekräftas i 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 1, 2018 
Datum:     2017-01-24 

Tid:      Kl. 12:10(..) 

Plats:     Styret, V-huset, Lund 

 
 



maj i år. Skickat mail till LTU och KTH för att bjuda in styrelserna därifrån. Ltek har 
haft möte om vecka noll med SVL och fått preliminärt schema. 
 
Elsa Frisk ska ha självförsvarskurs med Aktu. 
 
Ellen Karlström har gjort en enkät med många svar! Gjort klart budget och fått 
tröjor. 
 
Rikard Aho har gjort klart budget. Har pub på torsdag och phadderkickoff på 
fredag. 
 
Susanna Sjöstrand har mejlat och gjort lite smågrejer. 
 
Isabelle Andersson har satt budget och förberett till phadderkickoff.  

 
 
§ 7 Information från TLTH 

Spikat olika policys som finns på kårens hemsida. Val för fullmäktige i helgen.  
 

§ 8 Återträffen 
14 april. Vi ska vara här när alla kommer. Indelade i grupper, ca 20 personer. 
Arvid har gjort schema för guidning. Vi behöver fler guider, alla hör med sina 
utskott. Filmvisning i Kåraulan eller VA/VB. Mingel i V-café. Sittning på kvällen.  
Rusta upp styrelserummet inför detta. 
 

§ 9 VTM Vice Ordförande 
Hade varit bra att ha posten officiellt. Strider mot tidigare att Lant och Brand ska 
sitta kvar. Mötet beslutar att det är kvar som det sagts tidigare. 

 
§ 10 VTM Propositioner 
En del reglementesändringar. Lejla ska ha möte med BIIF och diskutera om 
föregående förslag ska läggas fram till VTM. Troligtvis en längre process så 
kommer inte hinna. Ha en punkt på mötet ”Framtidsgruppen informerar”, där de 
pratar om vad de jobbar med just nu, exempelvid Sektionsträdet.  
Diskuteras om två V-BiLs-ansvariga, en tung arbetsbörda, och det har varit två 
tidigare.  
BIIF är inte öppna för nedläggning just nu men försöker ta fram en annan lösning. 
Sektionsbidrag diskuteras.  
Diskuteras för och nackdelar om motkandidater ska anmäla detta innan. 
Diskuteras även om att välja en förtroendevald som sedan har intervjuer med 
valberedning för sitt utskott. Framtidsgruppen har suttit med detta, styrelsen tar 
över arbetet med eventuell förändring av valprocessen. 
Budget och propositioner diskuteras igenom på diskussionsmöte, söndag 25/3.   
Framtidsgruppen ska jobba på 1-2 större saker och komma med konkreta förslag 
till styrelsen.  

 
§ 11 VTM Mat 
Mötet beslutar att beställa in mat. Sexet beställer sushi och pizza.  
 

§ 12 Övrigt 
Projektorn ska ligga i Arkivet. Ska kolla vad andra sektioner tar för uthyrning.  
 
Gardiner till sexetrummet bör sättas upp.  
 



Kopparna är på gång.  
 
ÖPK har tagit fram förslag för att få samma pris för alla sektioner på gasque, mötet 
tycker att det är bättre att man ändrar dag till exempelvis söndag istället.  
 

§ 13 Beslutssummering 
Det blir pizza och sushi på VTM.  
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Lejla har bokat lokal. 

 
§ 15 Nästa Möte 
Nästa möte är tisdag den 27 mars. 
  

§ 16 MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet avslutat 13.04 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Protokollförare Isabelle Andersson 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Justeringsperson Ellen Karlström 

 
 
 
 
Justeringsperson Lelja Shafiee 

 
 
 
 


