
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Susanna Sjöstrand 
Informationschef   Märta Kjellberg 
Näringslivsansvarig  Ebba Gipperth 
Skattmästare   Filip Bodin 
Utbildningsminister  Josephine Gertson 
AktU-ordförande   Elsa Frisk 
Cafémästare   Ellen Karlström 
Brandmästare   Jakob Kullmann 
Lantmästare    Lejla Shafiee 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppnat, kl.1211. Nionde mötet i 
ordningen. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att välja Jakob Kullmann som protokollförare 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att Elsa Frisk och Märta Kjellberg som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 

 
§ 6 Runda bordet 
Susanna: Har skrivit föredragningslista inför VTM. Varit på husstyrelsemöte, 
HMS-möte, OK-möte där det diskuterades mentorskapsprogram, 
subventioneringar för gasque.  
Jakob: Har skrivit kallelse till BIIF:s VTM. Även anordnat påskmys tillsammans 
med BIIF-styrelsen. 
Elsa: AktU har haft självförsvarskurs för sektionens tjejer vilket var väldigt lyckat!  
Filip: Har haft mycket med att sätta budget och jobba ifatt med sexets bokföring 
från förra året.  
Märta: Har haft mycket att göra med VHS för att ta fram digitaliserat material från 
arkivet till återträffen. Har haft kollegiemöte. Fixat att man måste logga in med stil-
ID för att boka V-bilen numer. Har beställt koppar. Gjort annat fix med återträffen.  
Lejla: Har kommunicerat med andra styrelser om V-konferensen. Ska ha påskmys 
med Ltek imorgon.  
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Ebba: Hade möte igår med NGV. Har en idé om att ge rabatt till företag som vill 
ha presentation innan sommaren. Har Skanskapresentation ikväll. 
Ellen: Har beställt lite nya saker till caféet.  
Josephine: Har förberett inför studiekväll och föreläsning. 
  

§ 7 Information från TLTH 

Ingen information 
 

§ 8 Rusta upp i Styrelserummet 
Det diskuteras om att möblera om i styrelserummet, finns väldigt många 
möjligheter. Vi beslutar om att Josephine, Ellen, Ebba, Elsa, Märta, Bella och Lejla 
har ansvar. Där Lejla har huvudansvar.  
 
Vi beslutar om att städa ur rummet inför återträffen den 14e april. Preliminärt den 
6-7 april.  
 
När styrelserummet har använts för event så är det upp till utskottsordförande att 
ansvara för att det lämnas i gott skick och att innan ha skrivit upp sig på 
bokningslistan i styrelserummet. Jakob skriver upp riktlinjer för användning av 
styrelserum 
 

§ 9 V-konferens 
Lejla har meddelat de olika styrelserna förslag på hur en vistelse kommer att se ut 
här i Lund. Det är enbart två styrelser som återkopplat varav den ena byts ut i 
sommar. Lejla kontaktar återigen för att få tydliga svar. 
 
Lejla presenterar upplägget för Nordic Meeting (motsvarande för 
Lantmäteristudenter) och så diskuteras det hur ett upplägg för hur V-konferens 
skulle kunna se ut.  
 
Tor-Söndag, studiebesök på två företag på fredagen, workshop och aktivitet på 
lördagen. 
 

§ 10 Valprocedur 
Lejla presenterar ett förslag på nytt system för att välja funktionärer på HTM. Vissa 
poster går kanske att väljas på andra sätt än förtroendevalda av 
sektionsmedlemmar då detta tar väldigt lång tid. Förslaget är att flera av de 
funktionärsposter som idag finns på sektionen skulle kunna väljas via intervju av 
valberedningen i samarbete med respektive utskottsordföranden. 

 
Det kommer att fortsättas att diskuteras under året.  
 

§ 11 Övrigt 
Mötet beslutar att Märta ska vara sekreterare på VTM. Josephine och Ellen valdes 
till justeringspersoner för VTM.  
 
Eftersom sektionen gick väldigt mycket plus så bör vi lägga om budgeten så att 
den blir minusbudgeterad. Filip tog upp detta på önskan av förra styrelsen.  
 
Märta tar upp en instagramfråga som lyftes på hennes kollegiemöte. Där vill 
kollegiet att vi ska ha ett gemensamt instragramkonto som ska vandra mellan alla 
sektioner. Märta har ansvar att ta vidare detta. 
 



Kåren vill införa en ny grej på E och D som heter omvärldesbevakning. Det 
handlar om att ta upp aktuella händelser inom andra sektioner på sitt egna 
styrelsemöte. Detta är inte aktuellt för V-styrelsen  
 
Fotoduk för sektionen är något som NGV tar tag i.  
 
Ellen och Rikard med utskott ska gå på livsmedelsutbildning men har inte fått 
tillräckligt med matpengar för dem som går på denna. Skulle sektionen kunna 
sponsra?  
 

§ 12 Beslutsuppföljning 
Lejla har bokat lokal för jubileumsbalen nästa år. Det kommer troligen att vara 
arenan den 19e alt. 20e april.  
 
Märta har beställt koppar till styrelsen.  
 

§ 13 Nästa Möte 
Inget möte nästa vecka eller nästnästa vecka. Möte innan VTM bokas in på 
senare grej. 
 

§ 14 Beslutsummering 
Jakob skriver riktlinjer för användning av styrelserum. 
 

  
§ 15 MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet avslutat kl.1306. 
  
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Jakob Kullmann 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Elsa Frisk  

 
 
 
 
Märta Kjellberg 

 
 
 


