
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Susanna Sjöstrand 
Näringslivsansvarig              Ebba Gipperth 
Skattmästare              Filip Bodin 
Utbildningsminister              Josephine Gertson 
Sexmästare Rikard Aho 
AktU-ordförande Elsa Frisk 
Cafémästare              Ellen Karlström 
Øverphøs Isabelle Andersson 
Lantmästare Lejla Shafiee 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet öppnat 12:10 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Filip Bodin som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Elsa Frisk och Ellen Karlström som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Christian och Victor medverkar vid mötet 
 

§ 5 Dagordning 
 
§ 6 Runda bordet 
Josephine- Fuskföreläsning kommer antagligen få hållas, övrigt inte så mycket 
Ebba - Inte gjort så mycket 
Rikard - Pratat med phösen om nollnigen, i övrigt inte så mycket 
Filip - Bokföring och löpande arbete 
Lejla - Förslag till Konferensen (upplägg) Ballokalen är bokad 
Elsa - Inte gjort så mycket 
Bella - Har phadderutbildning övrigt lite inför nollningen 
Ellen - Inte så mycket, planerat att städa cafeet på torsdag 
Susanna - Rensat accesser, inte så mycket mer 
 
 
 



 

§ 7 Information från TLTH 
Christian - Kåren har sista styrelsemötet nu på torsdag innan sommaren 
Victor - Kåren har fått en sångastridsgeneral 

 
§ 8 Val av funktionärer 
Mötet beslutade att välja Joel Jonsson och Lena Lidman som mentorsamordnare för 
L-programmet 

 
§ 9 Kärnstyrelse 
Framtidsgruppen har planerat att ha ett möte u efter karnevalen för att diskutera frågan 
mer. Undersökningar har gjorts gällande liknande uppbyggnad i sektionerna F, I och K och 
posterna dom har. 
Det varierar rätt mycket fortfarande, och det råder delade meningar om huruvida 
upplägget är bra eller inte. 
 
Det pratas bland annat om att vissa är lite tveksamma till att dom nya posterna kommer 
fyllas, men att tanken är att utskottstyrelsen ska kunna lägga mer av sin tid på just sitt 
utskott. 

 
§ 10 Nollningen 
Fråga angående hur vi i styrelsen skulle vilja presentera oss under nollningen och om vi 
vill presentera oss i början.  
 
Det kommer fram att vi kommer antagligen kommer ha en punkt under rundvandringen 
och detta vore ett bra tillfälle att ha en presentationen på 
 
Alla i styrelsen ska skicka in en presentation av sig själva till Nolleguiden, och det kommer 
tas nya bilder imorgon på  kvällen för detta. 

 
§ 11 Övrigt 
Det planeras att möblera om i styrelserummet nu innan sommaren, och det föreslås att 
detta skall göras nu i veckan under förslagsvis 2 luncher.  
 

§ 13 Beslutsummering 
Mötet beslutade att välja Lena Lidman och Joel Jonsson till mentorsamordnare för 
L-programmet 
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Beslut från föregående möte är gjorda. 

 
§ 15 Nästa Möte  
Styrelsen planerar att försöka ses under sommaren, då det också kommer ska ett möte. 
Skulle detta inte genomföras kommer nästa möte hållas först efter sommaren. 
 

§ 16 MOFMA 
Ordförande Susanna förklarar mötet avslutat kl 12:50. 

 
 
 
 
 



Vid protokollet 
 
 
Filip Bodin 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Elsa Frisk 

 
 
 
 
 
 
 
Ellen Karlström 

 
 
 


