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Styrelsemöte 5 
 
När? 4 maj 2022, 12.15 (..) 
Var? KC:M Q 
Hur? Utan el tydligen. 
 

Närvarande styrelseledamöter Närvarande adjungerande 
Melinda Allgurén, Ordförande 
Malin Wahlström, Vice Ordförande 
Carl-Johan Stambolovski, Skattmästare 
Elin Cardell, Administrativt Ansvarig 
Albin Thuvér, Husansvarig 
Arvid Hjortsberg, Socialt ansvarig 
John Moberg, Näringslivsansvarig 
Oscar Peil, Eventansvarig 
Camilla Sandberg, Kommunikationsansvarig 
Anastasia Eklund, Utbildningsansvarig 
 

Axel Syrén, Kårkontakt 
Emma Persson, Sexmästare 
Albin Westerberg, Ølphørman 
Johanna Schedin, Seniorsordförande 
 
 
 

 

§1 OFMÖ (Beslut) 

 Ordförande Melinda Allgurén förklarar mötet öppet klockan 12.15. 

§2 Val av mötesordförande (Beslut) 

  Styrelsen beslutar  

      att välja Melinda Allgurén till mötesordförande. 

§3 Val av mötessekreterare (Beslut) 

  Styrelsen beslutar 

      att välja Elin Cardell till mötessekreterare. 

§4 Val av justerare (Beslut) 

Styrelsen beslutar 

att uppdra åt Malin Wahlström att jämte ordförande justera 

 mötesprotokollet. 

§5 Mötets behöriga utlysande (Beslut) 

 Styrelsen beslutar 

     att mötet är behörigt utlyst. 
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§6 Adjungeringar (Beslut) 

  Styrelsen beslutar 

  att       adjungera samtliga närvarande på mötet med yttrande-och yrkanderätt. 

§7 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) 

Se bilaga 1, SM4 220330 

 

Styrelsen beslutar 

att       godkänna protokollet. 

§8 Fastställande av dagordning (Beslut) 

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna dagordningen. 

§9 Kåren informerar (Information) 

Kårkontakt Axel Syrén berättar att det är fullmäktige för Sveriges förenade 

studentkårer i helgen, där Kåren ska delta i diskussioner om vilka frågor man vill driva 

tillsammans med andra studentkårer i Sverige framöver. Kåren håller också sin 

phadderutbildning under veckan, det ska hållas en ceremoni för disputerande 

doktorander och det ordnas med Sångarstriden inför hösten. 

 

Det finns fortfarande några vakanta heltidarposter till hösten: Kårordförande, 

Näringslivsansvarig och Informationsansvarig. Finns också en del andra vakanta poster 

på Kåren. Om man är intresserad kan man kontakta Kåren! 

 

§10 Utskotten informerar (Information) 

AktU: Summergames närmar sig. Evenemanget Destination X rullar just nu. 

Caféet: Ska börja sälja glass. Imorgon (5/5) kommer falafel att säljas för att 

uppmärksamma Kebabens Dag. De ska också göra en kostnadskalkyl för att utvärdera 

ekonomin innan sommaren. 

TDg: Kämpar för att få till en önskad legoresa ihop med Lego. Så länge lego vill blir den 

av! 

InfU: Alla är glada över den nya kameran som de *fick*. 

SRM: Komma i gång med de sista CEQ:erna som ska ut innan sommaren. 

Sexet: Summergames nästa vecka och sitter dessutom med planering inför nollningen. 
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Verkstan: Har byggt klart regattabottnen. Ska på bröllop med M-cykeln och kanske 

hjälpa caféet att bygga några hyllor. 

MEKKA: Hade en kick-off med den nytillsatta projektgruppen innan påsk. Kul! 

NGM: Ska ha lunchföreläsning med ASSA ABLOY nästa tisdag (10/5). Annars jobbar 

de också med att kontakta företag för att fylla upp nollningsväskan så mycket som 

möjligt.  

NollU: Jobbar stenhårt inför temasläpp och med att spika schema för nollningen. 

Skatt: Det flyter på. Alla pengar sen början av april ska vara utbetalda nu! 

Seniors: Hade korvlunch i måndags. Ska börja dra i lite mer långtgående projekt 

framöver. 

Styret: Tog uppehåll under påsk och omtentaperioden. Planerar inför höst och 

nollning. 

§11 Förtroendevalda poster (Beslut) 

Mötesordförande Melinda Allgurén öppnar för spontannomineringar till posterna 

Alumniansvarig (2st), Sångarstridsphørman (2st) och Ledamot i TLTHs Valnämnd. 

Inga kandidater eller nomineringar. 

 

 Styrelsen beslutar  

 att bordlägga val av ovanstående poster till nästa styrelsemöte. 

 

Axel Syrén upplyser om att posten som Ledamot i TLTHs Valnämnd inte innebär 

speciellt mycket arbete men att det finns en stor tackbudget. På förfrågan från Arvid 

Hjortsberg åtar han sig att leta efter en beskrivning av posten som vi kan ta del av. 

§12 Äskning för frysbox (Beslut) 

Se bilaga 2, Äskning frysbox 

 

 Ølphørman Albin Westerberg presenterar äskningen och svarar på frågor. 

Ordförande Melinda Allgurén upplyser om att det kommer att finnas förråd med 

eluttag i det renoverade M-huset där frysen eventuellt skulle kunna förvaras. 

 

Diskussion föres kring äskningen. Under diskussionen lyfts för- och nackdelar med de 

två alternativen som presenteras i motionen. Det uppmärksammas också att priset på 

frysarna verkar ha ändrats sedan äskningen skrevs. 
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 Mötesordförande Melinda Allgurén yrkar på 

 att godkänna äskningen med summan 5 800 kr. 

 

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna yrkandet och äskningen med summan 5 800 kr. 

§13 Äskning för matlådor (Beslut) 

Se bilaga 3, Äskning matlådor M6 

 

Sexmästare Emma Persson presenterar äskningen och svarar på frågor. Det har gjorts 

ett försök att be jobbare ta med egna matlådor, men det har inte fungerat så bra. 

 

Diskussion förs kring äskningen. Under diskussionen lyfts att detta kan vara ett 

incitament för att sexet skulle börja laga mer mat för att få med sig matlådor hem till 

sig själva. Närvarande personer ur Sexmästeriet förnekar alla sådana tankar. 

 

Styrelsen beslutar 

att godkänna äskningen. 

§14 Äskning för prispengar (Beslut) 

Se bilaga 4, Bilaga gällande äskning av prispengar samt bilaga 5, Äskning prispengar 

  

Seniorsordförande Johanna Schedin presenterar äskningen via Zoom och svarar på 

frågor. Frågan ställs om “Lundapresentkorten” har undersökts som alternativ till 

presentkort och ifall även personer vars svar inte är lika ”relevanta” i enkäterna 

kommer ha samma möjlighet att vinna dessa presentkort. Svaren är nej respektive ja. 

 

Frågan ställs även om Seniors egna deltagande skulle innebära att de är med i 

utlottningen av prispengarna, då deras erfarenheter är relevanta för utvärderingen. 

Johanna Schedin svarar nej på frågan, det vore olämpligt att dela ut presentkort till sig 

själva.  

 

Diskussion förs kring äskningen. 

 

Styrelsen beslutar 
 att  godkänna äskningen. 
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§15 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor tas upp.  

§16 OFMA (Beslut) 

 Mötesordförande Melinda Allgurén förklarar mötet avslutat klockan 12:54.  
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Vid protokollet 

 

 

 

Elin Cardell 
Administrativt Ansvarig 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 

Melinda Allgurén   Malin Wahlström 
Ordförande    Vice Ordförande 
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