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§1
OFMÖ
§2
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Ebba Johnsson och Karin Sandin väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§3
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§4
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§5
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-11-15 är inte justerat och godkänt.

§6
Beslutsuppföljning

E-vote:
Skiphte:
Julmys:

Ebba pratar med Jacob Estlund för det, kanske går
att lösa snyggt.
Lorentz har bokat brandskiphte 3-4:e mars.
Julmyset kommer hållas parallellt med julpuben och
vi kommer gå gemensamt till puben efter myset.
BIIF informerar PG att vi kommer vara i V: Supé
där.
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§7
Information

Hela BIIF
BIIF har deltagit under Nordic Meeting tillsammans med
programledningen och motsvarande representanter från LTU och
HVL. Därtill har BIIF ordnat med förberedelser inför Höstfesten
och varit på höstfesten.
Ordförande
Olivia har lämnat tillbaka all alkohol och hyrbilen, detta till
rabatterat pris. Olivia har ordnat med den nedspydda toaletten och
tillsammans med Vicktor fixat föredragningslistan.
Sekreterare
Vicktor har gjort klart föredragningslistan tillsammans med Olivia
och haft möte med Fanny angående posten som sekreterare om
vad posten innebär.
Studierådsordförande
Felicia har varit på programledningsmöte och har fixat lite inför en
studiekväll i måndags. Därtill har hon censurerat CEQutvärderingar och haft möte med Maja angående posten som
studierådsordförande. Felicia har köpt CEQ-tårta till Bi14.
PR-chef
Ebba har haft kontakt med Premiemax och har nu beställt märken
som nu är okej. Ebba har undersökt lite med E-vote.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har varit iväg på Stockholmsresan, där allt flöt på bra. Han
har ordnat inför kommande företagspresentationer.
Manne meddelar att muggarna som inte varit komna till senaste
mötet är avbeställda.
Sportbas
Karin har blivit kontaktad av Henrik Pettersson (LTU) som undrar
om vi vill följa med och åka skidor med dem vid riksgränsen i april
nästa år. I övrigt inget nytt.
Webbi
Lorentz har svarat på alla annonsmejl och allt är i princip klart nu.
Han har även skrivit en propositionsmotivering.
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§8
Beslut till följd av information
§9
HT-mötet

Inga beslut togs till följd av informationen
Lorentz går på mötet ikväll, Vs HT-möte, för att få koll på
valproceduren ikväll inför sin roll som talman.
Valberedningen har koll på det mesta inför mötet, men Ebba och
Lorentz har inte skrivit färdigt sina motiveringar än.
Olivia påpekar att vi måste ta fram frågor vi kan ställa under mötet
och påpekar att vi bör förbereda frågor att ställa till de sökande,
som skrivs ned i ett gemensamt dokument i vår Google Drive. Det
kommer hållas ett möte måndagen den 27:e november klockan
16:00 där styrelsen går igenom detaljerna för mötet.
Inför mötet ska styrelsen skriva samman och förbereda sig för att
berätta vad de gjort under året.
Den nya styrelsen är välkommen att sitta med på våra styrelsemöte
den 7:e och 14:e december, samt den 18:e januari.
Brandstaben från Lundakarnevalen vill prata på mötet, vilket de
kommer att få göra innan mötet har öppnats. Detta för att följa
dagordningen på smidigast möjliga vis.
Föredragningslistan ska läggas på Facebook. Vicktor löser det.
Karin kommer vara styrelsens förslag som rösträknare och
justeringsperson, medan Ebba kommer vara föreslagen att vara
rösträknare och Felicia justeringsperson.

§ 10
Julkort

Under lunchen onsdagen den 29:e november föreslår Ebba att vi
ses och tar julkort.
Styrelsen tar på det juligaste vi har. Dessa kommer kunna skickas ut
till nära och kära.

§ 11
Skiphte

Punkten bordläggs i brist på tid.

§ 12
Uppföljning NM

Punkten bordläggs i brist på tid.
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§ 15
Övrigt

Master of Disaster Management-studenterna vill hyra V-café för sin
avslutningsmiddag, men det går inte att ordna rent organisatoriskt
på grund av det permanenta alkoholtillståndet som gäller i lokalen.
Dock föreslås det att de kan hyra Lophtet. Om BIIF hyr Lophtet
måste det hyras så att hela föreningen kan nyttja den och då får
ingen av föreningens medlemmar avvisas om de vill komma in.
Annars får studenterna hyra den privat. I sådant fall hjälper vi dem
att få kontakt med pedellen.
Beslut: Master of Disaster Management-studenterna kan hyra
Lophtet via BIIF, förutsatt att de inte avvisar andra
föreningsmedlemmar om de önskar att komma in.

§ 16
Beslutssummering
§ 17
Nästa möte
§ 18
Mötets avslutande

Master of Disaster Management-studenterna kan hyra Lophtet via
BIIF, förutsatt att de inte avvisar andra föreningsmedlemmar om
de önskar att komma in.
Beslut: Styrelsemöte 30/11 12:10 i styret.
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Ebba Johnsson, justerare

Karin Sandin, justerare
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