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Beslutande

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

§ 160
OFMÖ
§ 161
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Lorentz Brännström och Manne Malmberg väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 162
Adjungeringar

Dahlia Khairallah, Phøskontakt

§ 163
Dagordning

Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 164
Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från 2017-04-06 är justerat och godkänt.

§ 165
Beslutsuppföljning

§ 166
Information

Tröjorna är till största del klara, enbart Mannes kvar som behöver
tryckas om.
Budgeten till Luleå är skickad.
Hela BIIF
Hela BIIF har haft Vårterminsmöte och presenterat sig för
Riskhanteringsavdelningen.
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Ordförande
Olivia har fixat med allt inför vårterminsmötet och sett till att allt
och alla var rätt plats vid rätt tid. Hon har haft möte med Vstyrelsen och pratat med BRINN-styrelsen som fixat lägenhet till
oss inför resan. Olivia har börjat planera in personliga möten
under maj månad. Framöver är det mycket planering som gäller.
Sekreterare
Vicktor har jobbat mycket med de olika utskick som gjorts inför
vårterminsmötet och sett till att alla propositioner och andra
dokument kom med i utskicken. Han har nästan gjort klart
protokollet för vårterminsmötet och assisterat Karl-Magnus med
bokföringen.
Kassör
Karl-Magnus har bokfört, med lite assistans från Vicktor. Inför
vårterminsmötet har han förberett sig för sin budgetpresentation
genom att bland annat göra en Powerpoint. Närmast i tiden är det
deklaration som gäller.
Studierådsordförande
Felicia har censurerat klart CEQ-utvärderingar för läsperiod 3 och
haft möte med de övriga studierådordförandena på V-sektionen.
Hon har haft möte med IB & M och varit med på Speek Up-days.
Inför vårterminsmötet har Felicia fixat med förberedelserna inför
årets lärare-utmärkelsen. Framöver ligger SRX-möte och en
studiekväll.
Sexmästare
Ida har haft lunchmöte med brandsex om kommande evenemang
under vår och terminsstart. Hon har pratat med Grönt och Gott
inför företagspresentationen med Hoare Lea.
Tillsammans med sitt brandsex har Ida fixat fikan till
vårterminsmötet och längre fram i tiden kommer de fixa fika till
fotbollsturneringen samt hålla i BTR-puben.
Ida ska även fixa Mannes tröja så den blir klar.
PR-chef
Ebba har planerat att ge ut en BI-info och planerar att göra
profilkläder till brandare. För att genomföra detta bra har hon
gjort en enkät där man kan svara på vilken typ av profilkläder man
skulle kunna tänka sig köpa. Framöver ligger möte med PRgruppen där enkätsvar, leverantörer och BI-info samt nya märke
ska diskuteras. Ebba har hämtat hoodiesarna i Kristianstad
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Arbetsmarknadskontakt
Manne har planerat in en företagspresentation, planerat
stockholmsresan och pratat med eventuella sponsorer. Framöver
väntar Manne på schema för nästa år så mer planering kan göras.
Sportbas
Karin har öppnat anmälan och skapat ett evenemang till
fotbollen. Hon har haft lunchmöte med sitt sportråd och med
AktU.
Webbi
Lorentz har fixat med tekniken inför vårterminsmötet, vilket flöt
på utan problem. Därtill har han fixat med massa förlorade
lösenord som skulle återställas.
Phøskontakt
Dahlia och resten av phøset håller på att planera en
phadderutbildning och evenemangen inför nollningen.
§ 167
Beslut till följd av information
§ 168
Nollning

Inga besluts togs till följd av information
Schemat inför nollningen gås igenom en gång till. Allmänna
kommentarer som dyker upp är att schemat kolliderar på
måndagen, vilket medför att man måste gå tidigare för att ta bild
inför passerkort. Dahlia berättar att det är viktigt att vi inte missar
att gå in i KFS och att SVL kommer ge ut ett
fotograferingsschema. Manne anser att vi ska ha ett jättetydligt
schema så att allt funkar optimalt och ingen punkt missas.
Under stadsrundvandringen har vi stortorget som tidigare år.
En förändring från tidigare är att phaddrarna går med nollorna till
Vett & Etikett, där vi eventuellt presenterar oss för nollorna.
På torsdagen tar vi vid 12.
Den nu flyttade föreläsningen medför att vi kommer komma
tillbaka till LTH vid 10-tiden på fredagen, eftersom nollorna ska
på en värdegrundsföreläsning då. Därefter är det lunch på egen
hand som gäller för nollorna. Brandsex fixar frukost innan vi åker
tillbaka till Lund. Senare på dagen blir det startskott, därefter
phaddergruppshäng.
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Brandare kommer få mer övningstid i endimensionell analys och
det är viktigt att vi poängterar detta för att nollorna. Om de inte
går, dras övningstiden ner igen.
§ 169
Utvärdering av VT-möte
§ 170
Present till funktionärer

§ 171
Bi-info/fotografering

§ 172
Övrigt

Nice med mycket folk som kom, generellt sätt gick det bra.
Fikapausen blev lite kort, kul att kunna prata med folk.
Nu när budgeten röstats igenom har vi möjlighet att genomföra
vår tanke om funktionärspresent, som lutar mot att bli en mugg.
Tanken är då att ge muggar, och eventuellt tygkasse och att
muggen ska vara svart.
Beslut: Vi köper in muggar till våra funktionärer med för- och
efternamn samt loggan. Deadline för att dra igång detta är tisdag,
Olivia och Lorentz ansvarar.
Snart skickas det ut en BI-info. Olivia föreslår att vi har en
uppdatering och önskar glad sommar. För att nå ut till fler
föreslås det att den kan distribueras på mer än bara mejl.
Beslut: Bild inför utskick tas lördagen den 6:e maj klockan 10:00.
Olivia har fått en kallelse till möte angående RUB den 9:e juni.
Manne kommer vara där från BIIFs del.
Ebba vill avgå från valberedningen. Olivia ber henne att prata
med folk i hennes klass för att se om det finns någon som vill ta
på sig posten. Posten kommer att utlysas snarast.

§ 173
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 174
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 4/5 12:10 i BIIF-rummet.

§ 175
OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Lorentz Brännström, justerare

Manne Malmberg, justerare
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