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§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Ellen Thunstedt förklarar mötet öppnat 12:10. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sofia Johannesson som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Natasha Majbrink och Adam Larsson som justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Karin Jönsson och Milda Grikainyte medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick med ändring av punkt 10. 

 
§ 6 Runda bordet 
Ellen: Hängde med OK i helgen och dömde Regattan. 
Cassandra: Diskussion med husprefekten angående att få öppna cafet.  
Natasha: Veckan har gått bra.  
Adam: Gjort kontinuerlig arbete och ska öppna sektionens bankfack. 
Daniel: Jobbar med metonskapssamorningsprogramet.  



Nestor: Laddar inför gasquen på lördag. 
Alfred: Fokuserat på studiekvällarna, som har gått bra.  
Sandra: Funderat inför på v-konferensen och v-dagen.  
Anton: Planering inför höstens sportkvällar och inför aktus sista event på nollningen.  
  
§ 7 Information från TLTH 
Kårstyrelsen söker styrelsemedlemmar. Är man intresserad av att höra mer om vad arbetet 
innebär, vad man gör som kårstyrelse eller önskar att söka, så kan man mejla so@tlth.se. 
 
Teknologkåren håller just nu på undersöka hur studenter upplever informationen från LTH 
relaterat till corona-situationen och även undersöka hur studenterna på LTH mår efter den 
här våren och sommaren. Vi vill gärna att studenter fyller i vår enkät! Den hittar man här: 
http://tlth.se/coronaenkat. 
 
§8 Nollninguppdatering 
Generellt nöjda med föregående vecka. V-sittningarna samt programsittningarna gick bra.  
Nöjda hur livesändningarna har fungerat angående tävlingarna under nollehelgen.  
 
Inför kommande vecka känns de bra.  

 
§9 V-konferens 
Beslut: Vi genomför inte en V-konferens i höst. Sandra meddelar de andra sektioner.  
 

§10 Övrigt 
Sportkvällarna inför kommande i höst kommer innefatta innebandy och volleyboll då 
folkhälsomyndighetens restriktionerna angående kontaktsporter. 
 
Som förslag inför V-dagen står de Biif, vov-event och ltek står för maten och styrelsen för 

pynt, lekar och alkohol.  
 
§ 11 Beslutsummering 
Beslut: Vi genomför inte en V-konferens i höst. Sandra meddelar de andra sektioner.  
 

§ 12 Beslutsuppföljning 
Ingen beslutuppföljning.  

 
§ 13 Nästa Möte  
Nästa tisdag den 21 i styret. 
 

§ x MOFMA  
Mötes Ordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 12.37. 
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