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§ 133
OFMÖ
§ 134
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Karin Sandin och Ida Roslund till att jämte ordförande
justera mötets protokoll.

§ 135
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 136
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 137
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-03-29 är justerat och godkänt.

§ 138
Beslutsuppföljning

Olivia går igenom tidigare beslut.

§ 139
Information

Hela BIIF
Styrelsen deltog och representerade BIIF på V-sektionens VTmöte
Ordförande
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Olivia har suttit i möte angående propositioner och motioner med
V-sektionen. Därtill har Olivia hunnit med en semester vid
Riksgränsen och passat på att nätverka lite med BRINN-styrelsen.
Sekreterare
Vicktor har skrivit och justerat protokoll samt fått en crash-course
i bokföring när han assisterade Karl-Magnus med sin kontroll av
budgeten.
Kassör
Karl-Magnus har kassörat i allmänhet och fixat med budgeten
inför VT-mötet för att kunna fastställa vissa delar av budgeten.
Karl-Magnus har lärt Vicktor hur bokföring fungerar och haft
möte med Ida angående höstfesten.
Studierådsordförande
Felicia har haft programledningsmöte och lett en studiekväll i
mekanik. Felicia har skickat ut enkäten om årets lärare och beställt
CEQ-tårtor.
Sexmästare
Ida har haft möte med Karl-Magnus om höstfestbudgeten och
lämnat in våra hoodies för omtryck i Kristianstad.
PR-chef
Ebba har tagit emot den nya ovvarna och reklamerat en av
ovvarna sedan förra året.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har haft ett möte med näringslivsgruppen på V och hjälpt
dem med några frågor de haft. Manne har också försökt nå
konsultbolaget i London men inte fått något svar.
Sportbas
Karin har haft lunchmöte med sportrådet där de planerat inför
framtiden, haft ett kvällsmöte med AktU och har haft möte inför
VT-mötet.
§ 140
Beslut till följd av information
§ 141
Vad händer framöver

Beslut: Inga beslut togs till följd av informationen.
I den här punkten kommer styrelsen gå igenom vad som händer
för varje styrelsemedlem den närmaste tiden.
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Olivia
Har arbete inför vårt VT-möte och fortsatt hålla koll på vad alla
andra gör och se till att allt arbete utförs som det ska och när det
ska.
Ebba
Ebba ska ha möte med PR-gruppen om affischer och göra klart
sitt policyförslag samt prata budget med PR-gruppen.
Felicia
Felicia ska dela ut CEQ-tårtan, fixa med lärarpriset inför VTmötet och hon har studiekvällar inplanerade i mekanik. V och M
ska ha en stor studiekväll för kåren där Felicia kommer medverka.
Under Speek Up Days kommer studierådet medverka.
Manne
Manne försöker få till en företagspresentation till innan
sommaren samtidigt som han håller på med stockholmsresa så det
projektet är igång innan sommaren. Manne kommer också skriva
motioner inför VT-mötet.
Karl-Magnus
Karl-Magnus kommer att fastställa budgetförslaget, deklarera
föregående år samt fortsätta sitt vardagliga kassörande och göra
av med gamla pengar som snart går ut.
Ida
Som sexmästare kommer Ida jobba på temasläppet med V-sex,
baka tårtor till VT-mötet, fixa fika till fotbollsturnering och hålla i
BTR-puben. Ida och hennes sexmästeri planerar att bestämma
temat för höstfest innan sommaren. Ida kommer också prata med
brandsex om de vill göra något mer tillsammans, typ ett nytt
evenemang, då mer tid frilagts för Idas del efter nytt beslut från
V-sektionen.
Karin
På Karins schema ligger fotbollsturneringen, 5-kampen och att se
till att sportrådets event blir av. Karin kommer prata med
sportråd om hur de vill vidareutvecklas nu när Karin har fått mer
tid till detta.
Vicktor
Vicktor kommer den närmaste tiden att jobba med alla
förberedelser inför VT-mötet, det vill säga skicka ut material till
VT-mötet, ordna med protokoll och se till att alla stadgeenliga
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krav uppfylls. Därtill kommer Vicktor göra sitt vanliga
sekreterararbete. Han kommer även fixa med V-dagen och BIIFsittningen.
§ 142
Hoodies

Hoodiesarna trycktes på Intersport, men resultatet blev
undermåligt. Intersport drog av kostnaden för tryck på rygg och
framsida, men inte kostnaden för sponsorns tryck, som blev bra.
Ebba fick aldrig svar från Intersport Eslöv, så Ida trycker dem i
Kristianstad istället. Ida undrar om styrelsen vill att de drar bort
trycket i Kristianstad. Enligt tryckeriet finns det en risk att de
gamla går sönder. Ida kollar upp kostnad för Kristianstad att fixa
till ryggtrycket.
Manne föreslår att vi inte har med Intersport att göra mer. Han
berättar att det är oklart med kostnaden för sponsorns del. Manne
undrar om vi kan dra kostnaden från BIIFs budget. Ida föreslår
att vi istället kan avvakta och se hur det går. Manne föreslår att vi
kör på att trycka om ryggtrycket om vi hamnar på en kostnad
under 100 kronor/tryck.
Beslut: Om vi får ryggtrycken för under 100kr/tryck kör vi på
det.

§ 143
Fortsatt arbete med brandsex och
sportråd

Nu när vi inte kommer sitta med i AktU eller V-sex från och med
nästa år, finns det utrymme att vidareutveckla våra egna utskott.
Manne föreslår att vi kan investera mer tid i föreningen. Karin
menar att alla adjungeringar till AktUs möte kommer ta lite tid
och att man kanske borde lägga mer tid på utveckla sina
respektive undergrupper. Olivia menar på att man verkligen ska
fokusera på att lägga över ansvaret på undergrupperna istället för
att göra det mesta själva.
Vid diskussionen kommer det på tal om hur mycket tid
sexmästaren och sportbasen ska lägga på V-sektionen.
Ida vill gärna ta ett steg från V-sex för att kunna lägga den tiden
på att få ett bra brandsex istället. Manne menar att pratar man
med utskottsansvariga bör det inte vara ett problem.
Karin och Olivia menar på att man kanske borde involvera våra
egna undergrupper under exempelvis vecka noll.
Den generella åsikten är att Karin och Ida ska ta steg tillbaka från
AktU och V-sex successivt.
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Olivia tycker att vid ändringen av reglemente till VT-mötet bör
man förklara varför ändringen av posterna har skett.
§ 144
Övrigt

Problem vid bokning av biljett till Luleå. Olivia föreslår att alla får
lika stor del av bidraget från institutionen, som inte kommer
kunna täcka alla utgifter. Detta är det mest rättvisa då det kommer
kosta olika mycket för varje styrelsemedlem.
Olivia berättar att BRINN har merchandises de säljer och frågar
Ebba vad hon tycker om detta och om det finns möjlighet för
sådan försäljning i vår förening. Ebba berättar att tidigare år har
det funnits och tagit tid, men Ebba kan absolut kolla upp det.
Manne tycker inte vi ska ha sponsrat material som vi säljer, så
som BRINN har det.
Ett förslag är att man skulle sälja vid nollning, och resten av
perioden. Styrelsen tycker att man helst inte säljer för mycket
under första dagen.
Karin berättar att ERASMUS på Revinge tyvärr inte kommer bli
av eftersom Erasmusstudenterna var dubbelbokade den tänkta
dagen och Stefan Svensson inte hittat en annan dag.

§ 145
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 146
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 12/4 12:10 i BIIF-rummet.

§ 147
OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Ida Roslund, justerare
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