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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2017-02-16

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Olivia Wernberg
Sekr. Vicktor Riedel
Karin Sandin
Ida Roslund
Felicia Klint
Karl-Magnus Larsson
Ebba Johnsson

§ 41
OFMÖ
§ 42
Justeringspersoner

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

§ 43
Adjungeringar

Dalia Khairallah (Phøskontakt)

§ 44
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 45
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-02-10 är inte justerat och godkänt.

§ 46
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning

§ 47
Information

Ordförande
Olivia har haft vanligt styrelsemöte och ett diskussionsmöte med
V-styrelsen om vad som sker under året. Att föra samman
programmen är ofta på tapeten och kommer vara ett av målen för
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V-styrelsen under året. Olivia har fått utvärdering på storskiphtet
och haft alla individuella möten med BIIF-styrelsens medlemmar.
Sekreterare
Vicktor har skrivit protokoll och har fixat med kaffekokare och
tillbehör till den. Vicktor har också haft sitt individuella möte med
Olivia.
Kassör
Karl-Magnus har kassörat och spextränat inför skiphtet. Han har
arbetat fram ett förslag om kaffekassa (se §52). Karl-Magnus har
haft sitt individuella möte med Olivia.
Studierådsordförande
Felicia har planerat inför skiphtet och haft vanlig kontakt med de
övriga studieråden på V-sektionen.
Sexmästare
Ida har haft lunchmöte och jobbat i V-café med V-sex. Hon har
haft sitt individuella möte med Olivia och ett lunchmöte med
Brandsex inför skiphtet. Ida har även tagit med sin rosa
vattenkokare.
PR-chef
Ebba har planerat klart hoodies och mejlat angående märken.
Hon har haft möte med PR-gruppen och spextränat inför
skiphtet. Ebba har tryckt diplomen och fixat fram medaljerna till
BIIF16 inför skiphtet.
Sportbas
Karin har varit på V-skiphte och där hållit lekar med AktU. Hon
har planerat skiphte och övat på spexet inför skiphtet. Karin har
även varit i kontakt med Stefan angående ERASMUS-projektet
och planerat inför Crossfit-evenemanget.
§ 48
Beslut till följd av information
§ 49
VT-möte

Inga beslut tas till följd av informationen.
Olivia berättar att det är dags att bestämma ett datum inför
vårterminsmötet. Hon föreslår den 26:e april som mötesdag.
Beslut: VT-möte blir 26:e april
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§ 50
BIIF-sittning

§ 51
Sportevenemang

§ 52
Kaffekassa

§ 53
Övrigt

Det har blivit en liten tradition sedan förra året att anordna en
nationssittning med gamla BIIF-styrelser (styrelserna 2016 och
2015 i vårt fall). Detta vill sittande styrelse fortsätta med och göra
i år med.
Beslut: Vicktor kollar datum med nationer innan sommaren.
Karin undrar över budgeten till evenemang och hur man gör med
evenemang som inte når ut till alla medlemmar . Det finns en
budget för olika sportevenemang. Olivia menar att om det finns
få platser når evenemanget inte ut till alla medlemmar och därför
kan det inte subventioneras av BIIF och som Crossfit får betalas
av medlemmar. Karin kollar vidare på det här med Crossfit.
Karin undrar även vad vi tycker om att marknadsföra AktUevent i BIIF-loggen. Den allmänna åsikten är att det är bra att
göra det för både BIIFs och V-sektionen i sig.
Beslut: På evenemang som inte når till alla betalar man det själv

KM föreslår att istället för att swisha massa små transaktioner,
kan vi ha en kaffekassa där vi lägger pengar själva för att täcka
upp för kostnader för kaffe och dyl. Ebba menar att det kan bli
ojämn fördelning för de som inte dricker kaffe. Olivia föreslår
man turas om att köpa kaffe och filter istället.
Beslut: Vi turas om att köpa filter och kaffepulver.
Olivia har fått mejl om att få annonsera ut om arbete på
hemsidan. Olivia föreslår att mejla ut det istället, marknadsföring
via mejl. Detta återkopplar till tidigare möte angående företag och
marknadsföring. Manne menar att om det rör typ sommarjobb
mejlar vi ut det utan problem. Gäller det annan marknadsföring
får man betala för det
Olivia har bokat för påskmys den 27:e mars.
Ebba angående hoodie. Loggan kommer bli 30cm. De kommer
tryckas vecka 9.

§ 54
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 55
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 23/2 12:10 i styret.
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§ 56
OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Ebba Johnsson, justerare
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