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

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet öppnat kl 12.08. 
 

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

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Elsa Frisk och Jakob Kullmann som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet beslutar att godkänna Carl och Sophia som adjungerade 
 

§ 5 Dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 

 
§ 6 Runda bordet 
Filip: Branschdagen, gått igenom revidering, kontakt med Olle concretum 
Rikard: Pub imorgon, kollegiemöte, diskuterat intersektionell sittning under hösten 
Ellen: Storstädning och rensning av café, serverade varm mat idag 
Kullmann: Jubileumkommitté-möte, standardmöten med Biif 
Lejla: Fortsätt planering inför V-konferens 
Ebba: Styrelseutbildning, mycket på gång med Näringslivsgruppen 
Märta: Fixat teamdrive, skylt till café, grafisk profil inför HTM. 
Josephine: Studiekväll med bra deltagande, Excel-workshop under planering, 
kollegiemöte 
Elsa: Löpkväll igår måndag, volleyboll och innebandy idag tisdag, Padel på lördag 
Isabelle: Fortsatt efterarbete med nollning. 



Susanna: Styrelseutbildning, skickat ut kallelse inför HTM, pratat med valberedning 

 
§ 7 Information från TLTH Information  
Utbyte av elcentral på kåren, kan vara problem med mail under morgondagen. Tackar 
styrelserna för i söndags på utbildningen.  

Handledningar för HTM kommer idag, bl.a. beslut om reviderad budget.   
 
§ 8 Val av funktionär  
Mötet beslutar att välja Sigrid Skarsgård till valberedningen.  

 
§ 9 Fysiska mecenatkort eller inte?  
Tar mycket tid från kåren att leta reda på adresser och personer. Mer miljövänligt att 
endast ha i app. För och nackdelar diskuteras. Styrelsen är överens om att det bästa är att 
endast ha kortet i appen samt komplettera med medcheck.  
 
§ 10 Relationen till V-huset  
Vi vill förbättra relationen till V-huset. Diskussion om de problem som upplevs i huset pga 
mycket folk som rör sig, platsbrist under lunch och hur studieplatser disponeras.  
Kullmann, Susanna, Ebba, Josephine, Rikard, Elsa, Lejla, Ellen tar detta vidare och tar fram 
underlag som kan användas vid möte med ansvariga för huset.  

 
§ 11 Vad vill vi hinna få gjort i år?  
Gå igenom funktionärslistan och poster innan HTM, för att se om alla är relevanta och om 
förändringar behövs. Till nästa möte ser man över poster i sitt utskott eller de som är 
under en i sektionsträdet för att se hur det fungerat. 
Avsluta situationen med Biif på bra sätt inför nästa år så att nästa styrelse vet vad vi 
jobbat med och så de kan gå vidare med arbetet.  
Gemensam överlämning till nästa styrelse.  
 

§ 12 Övrigt 
Styrelseskiphte: 2-3 februari 
 
Storskiphte: 16-17 februari 

- Ta fram ett förslag och boka stuga för att underlätta för nästa styrelse.  
- Diskussion om priset. 
- Ett förslag: Tour de Skåne med stopp med lekar. Boka bussar inför detta.  
- Sjöröd, Lillsjödal eller Landskrona? Susanna kollar upp för/nackdelar med de olika 

stugorna.  
 
Planering inför V-konferens. 
 

§ 13 Beslutsummering 
Sigrid Skarsgård till Valberedningen. 
Ta bort fysiska mecenatkort. 
Kullmann, Susanna, Ebba, Josephine, Rikard, Elsa, Lejla, Ellen reder ut hussituationen.  
Styrelseskiphte: 2-3 februari  
Storskiphte: 16-17 februari. Susanna kollar upp stugor.  
 
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Filip har pratat med v-bilsansvarig.  
Josephine och Lejla fixar någon som kan dra i gymnasieeventet efter sektionssafarit. 



Märta skickar ut mail om V-bilen innan nästa veckas möte. 
Bella tar fram info om hur Bonsai funkat till nästa möte.  

 
 
§ 15 Nästa Möte 
Måndag den 15 oktober i styrelserummet.  

 
 16 MOFMA 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet avslutat kl 13.00.  

 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Isabelle Andersson 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Jakob Kullmann 

 
 
 
 
 
 
 
Elsa Frisk 

 
 
 


