
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Susanna Sjöstrand 
Näringslivsansvarig              Ebba Gipperth 
Utbildningsminister              Josephine Gertson 
Sexmästare Rikard Aho 
AktU-ordförande Elsa Frisk 
Cafémästare              Ellen Karlström 
Brandmästare Jakob Kullmann 
Lantmästare Lejla Shafiee 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarar mötet öppnat 12:09. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Elsa Frisk som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Jakob Kullmann och Lejla Shafiee som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Per, Sofia, Karin, Ebba, Kristina och styret-19 medverkar vid mötet.  
 

§ 5 Dagordning 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen.  

 
§ 6 Runda bordet 
Josephine - Studieresultat har kommit, sista studiekvällen ikväll 
Ebba - Kollegiemöte, casekväll med JM i tisdags 
Rikard - VIKING-sittningen gick bra, fixat med tillstånd och vintersittningen.  
Lejla - Hållit koll åt Susy, brandskyddskoll på L-vägen, möte med E-huset, haft 
överlämning. Fastighetsinstutitionen ska flytta.  
Elsa - Har haft AktU-skiphte, volleybollturnering och cykelfest.  
Ellen - Varit sjuk. Julbord igår för alla jobbare i caféet. Tacksittning på onsdag.  
Susanna - Har haft överlämning, pratat med CG kring att det ska bli bättre i huset, haft 
extrainsatt sektionsmöte.  
Kullmann - Har inte gjort så mycket.  
 



 
 

 

§ 7 Information från TLTH 
Finns biljetter till nyårsbalen. Man kan nu söka till nolleamiral.  

 
§ 8 Branschdagen 
Gasque-köket ska renoveras om så sittningen kan hamna i kläm. Info kring hur det går till 
med lunchföreläsningar, montrar m.m. 

 
§ 9 Val av Firmatecknare för 2019 
Ebba Silfver och Thomas Forsberg väljs in som nya firmatecknare för 2019.  

 
§ 10 Funktionärshoodies 
Diskussion kring huruvida det är möjligt att ha funktionärshoodies under året 2019.  

 
§ 11 Jubileum 
Jubileumet kommer bli dyrt. Prisförslaget ligger nu på 1 100kr/sittande. Finns pengar i 
V-sektionens budget som kommer gå till jubileum. Om vi inte får det antal sittande som vi 
räknar med slutar det med ekonomisk förlust för sektionen. Viktigt att vi marknadsför 
evenemanget bra. Ska försöka få in sponsorer, ha en jubileumsvecka där vi kan få in mer 
pengar.  
 

§ 12 Övrigt 
Lejla pratar om L-tek. Tycker inte utbytet mellan L-tek och sektionen har fungerat så som 
det var tänkt. Varit brandskyddskontroll. Brandskyddsombud trodde L-tek skulle lånas 
från sektionen, blev inte så. Förutom detta har det blivit lite dålig kommunikation 
gällande lunchföreläsningar som är riktade till L-studenter och det har förlorats lite i 
flödet. Nu har ett år av prövoperioden gått, dags att utvärdera och kolla med lantarna vad 
de tycker om förändringen. Lejla och Susanna kollar upp möjlighet kring att skriva in det i 
reglementet så att det blir bestämt att sektionen hjälper L-tek med brandskyddsombud 
eller om det räcker med att man skriver in detta i testamente och för det vidare på så 
sätt. Kollar även på en enkät att skicka ut till lantarna.  
 
Påminnelse om funktionärsutbildning nästan måndag kväll, 17/12.  
 

§ 13 Beslutssummering 
Ebba Silfver och Thomas Forsberg är nya firmatecknare för 2019.  
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Susanna har pratat med CG gällande situationen i V-huset. Vi kommer boka ett nytt möte 
när vi pratar om de nya föreslagna reglerna.  

 
§ 15 Nästa Möte  
Nästa måndag samma tid.  
 

§ 16 MOFMA 
Ordförande Susanna förklarar mötet avslutat kl 13:09. 
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