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§ 89
OFMÖ
§ 90
Justeringspersoner

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

§ 91
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 92
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 93
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-03-01 är justerat och godkänt.

§ 94
Beslutsuppföljning

Höstfesten är bokade till den 18 november, således är också datum
för Nordic Meeting bestämt (16-17 november).
Olivia har mejlat om den vakanta posten, inga svar har kommit in.
BRINN ska ha en vårfest i maj, inget känt datum för detta dock.
Kursgården är hittad. Lorentz har hört av sig för att få ordentlig
bekräftelse, men inte fått någon.
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§ 95
Information

Hela BIIF
Hela BIIF har under föregående vecka jobbat i V-café. Under
veckan har BIIF även haft ett diskussionsmöte där framtagande av
olika policys och informationspunkten diskuterades.
Ordförande
Olivia har haft vanligt styrelsemöte med V-styrelsen. I övrigt är det
en lugn vecka för Olivia.
Sekreterare
Vicktor har fixat med protokoll och mejlat med alla nationer i Lund
angående BIIF-styrelsesittningen.
Webbi
Lorentz har letat efter kursgård och pratat med olika uthyrare.
Studierådsordförande
Felicia har haft ett diskussionsmöte inför ett CEQ-möte i kursen
Konstruktionsteknik och varit på CEQ-mötet också. Hon har även
varit på SRX-möte.
Sexmästare
Jobbat ”Taco och Tequilakväll” med V-sex och haft lunchmöte
med sexmästarna på V-sektionen (Victor Engvall och Lejla Shafie)
Ida har pratat med grönt och gott om lunchpresentation. De kan
fixa sallad och dricka för 50 kronor.
PR-chef
Ebba har varit och tagit bort trycken på hoodies och försökt
kontakta Intersport i Eslöv. Under veckan hade PR-gruppen en
kick-off. Ebba har skickat ut första BI-infon och håller på med
översättningen av den. Ebba har kollat vidare med overallerna inför
nollningen.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har haft Kick-off med AMK-gruppen och pratat med Vcafé angående mat till presentationer.
Sportbas
Karin har öppnat och stängt anmälan till Crossfit och sammanställt
enkäter angående evenemang inför verksamhetsåret. Enkäten fick
50 svar. Karin har haft fortsatt kontakt med Stefan om ERASMUSprojektet. Stefan sköter kontakten med Revinge och MSB.
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§ 96
Beslut till följd av information
§ 97
Påskmys

§ 98
BIIF-sittning till styrelsen

§ 99
Övrigt

Inga beslut togs till följd av informationen

Under mötet gås det igenom vad som kommer hända under
påskmyset, trots att det är långt tills påskmyset finns det ont om tid
att diskutera påskmyset senare.
Manne undrar om brandsex medverkan. Brandsex kommer att
jobba med styrelsen under påskmyset. Brandsex fixar med
traditionell mat och påskmust inför påskmyset.
Lorentz undrar om vi har våffeljärn. Detta kommer att kollas upp
och finns det inte försöker styrelsen ta med. Olivia kommer prata
med PG angående förlängningssladdar till våffeljärnen.
Ida skapar anmälan för att veta hur mycket mat som krävs.
Anmälan stänger torsdag 24/3.
Evenemanget publiceras redan nu på Facebook.
Ebba fixar poster till eventet, 3 stycken och Manne löser ett
traditionellt påskquiz på både svenska och engelska.
Enligt Ida rekommenderar BIIF16 att vi köper mer mat än
tidigare år. Olivia och KM kollar hur det ser ut med budgeten inför
påskmyset. BIIF-styrelsen ordnar med pyssel och tävlingar. Förslag
på tävling är tävling i finast ägg och ägg-gömning. Detta löser Ida.
Beslut: Anmälan stänger 24/3 23:59.
Beslut: Manne fixar quizet.
Efter ha pratat med samtliga nationer anslutna till Studentlund
verkar Hallands verkar vara det alternativ som passar oss bäst.
Beslut: Vicktor kollar med Hallands om de kan ha en sittning
för oss den 5/5. Vicktor skapar evenemang och lägger till
gamla BIIF-styrelsemedlemmar.
Ebba berättar att phadderutbildningen hamnar på 24-26 april, vilket
är samtidigt som vi planerat att ha vårt VT-möte. VT-mötet
kommer prioriteras över phadderutbildning.

§ 100
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 101
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 23/03 12:10 i BIIF-rummet.

§ 102
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Ebba Johnsson, justerare
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