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Felicia Klint
Karl-Magnus Larsson
Ebba Johnsson
Lorentz Brännström

§ 191
OFMÖ
§ 192
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Lorentz Brännström och Karl-Magnus Larsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 193
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 194
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 195
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-05-04 är justerat och godkänt.

§ 196
Beslutsuppföljning

Arbetet med muggarna går sakta men säkert fram, inga prisförslag
har kommit än. Förhoppningen är att de blir klara innan
sommaren.
V-bilen är bokad av Ebba inför nollningen. Daniel kommer boka
buss till Barbara. Olivia har kollat hur man går till väga med utskick
med programledningen och information kommer skickas från BIIF
tillsammans med programledningens utskick.
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Ebba har inte fått en prisoffert på profilkläder ännu.
§ 197
Information

Ordförande
Olivia har haft möte med V-styrelsen och L-tek samt varit på
vanligt styrelsemöte med V-styrelsen och skrivit en text att skicka
med i BI-infon. Under den gångna veckan har Olivia avslutat alla
personliga möten och inom det närmaste kommer hon att börja
kollat på texten till nolleguiden.
Sekreterare
Vicktor har skrivit ifatt med protokollen och håller på att göra
ändringar i stadgar och reglementen som beslutats under
vårterminsmötet.
Kassör
Karl-Magnus har kassörat och fått sin första kreditfaktura samt
diskuterat med sakkunnig om hur arbetet med deklarationen ska gå
till.
Karl-Magnus har påmint BIIF-styrelsen om att byta ut pengarna i
växelkassan till den nya valutan så vi inte går back över sommaren.
Han har haft ett möte med Olivia
Studierådsordförande
Felicia har varit på SRX-möte och haft en studiekväll i
mekanik.
Sexmästare
Ida och brandsex har fixat fika till fotbollsturneringen och haft en
social kväll tillsammans. Hon har skickat ut anmälan och beställt
mat till BTR-puben. Hon berättar att Mannes tröja nu är skickad
från Kristianstad och att hon haft möte med andra sexmästare.
PR-chef
Ebba fixat med bilder och fotograferat på fotbollsturneringen.
Tillsammans med PR-gruppen har hon gjort och skickat ut BIinfon samt designat och beställt märken inför nollningen.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har spikat datum för Stockholmsresan (20-21/11) med
AMK-gruppen och skickat ut informationen till företagen om
resan. Han har kontaktat Göteborgs räddningstjänst och försökt få
återkoppling med Räddningstjänsten Syd.
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Sportbas
Karin har fixat och genomfört fotbollsturneringen som gick väldigt
bra och deltagarantalet blev över förväntan.
Webbi
Lorentz har hjälpt Ida med att göra ett formulär till BTR-puben
och pratat med de olika tryckeriföretagen om muggar. Lorentz
lovar att elda dem i baken om de inte hör av sig snarast.
§ 198
Beslut till följd av information
§ 199
Info till PGL

§ 200
Bjuda på fik och femkamp

Inga beslut togs till följd av informationen.

I den här punkten gås det genom vad som ska göras inom det
närmaste, i syfte att Felicia ska kunna ha underlag på sina möten
samt att informera resten av styrelsen.
Ebba: Väntar på prisoffert från klädleverantörer och försöker hitta
ett nytt datum för fotografering.
Felicia: Mest möten inom det närmsta.
Karl-Magnus: Deklarera innan juli samt ta fram lånekontrakt till
Ida inför höstfesten och planerar att göra ett bokslut inför
sommaren.
Manne: Inga fler presentationer innan sommaren, men planerar
inför de kommande under hösten. Fixar med stockholmsresan.
Lorentz: Inget speciellt, småfixande
Ida: Styrelsekickoff, BTR-pub (22/5), Fika (23/5).
Karin: Femkamp (24/5), möte med sportrådet angående nya grenar
inför femkampen. Planera inför hösten.
Vicktor: Fortsätter med uppgifterna som sekreterare, ändra klart i
stadgar och reglemente samt hjälpa till där det behövs.
Olivia: Planerar inför hösten.
Olivia föreslår att alla bakar varsin kladdkaka, men rent ekonomiskt
blir det bakvänt om alla ska köpa ingredienser och sedan få tillbaka.
Felicia föreslår istället en kladdkakemuffins som bakas i V-Café,
vilket blir mest praktiskt.
Beslut: Felicia är bakledare, Manne, Lorentz och Ebba hjälper till
att baka.
BIIF köper in saker till grillningen inför femkampen och sportrådet
fixar grenarna. Ida undrar hur många från styrelsen som behövs till
själva femkampen. Karin tror att två plus sportrådet räcker.
Beslut: Lorentz och Vicktor handlar inför grillningen.
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§ 201
Post i sommar

§ 202
Övrigt

Posten behöver hämtas under sommaren så att inga faktorer och
dylikt glöms bort.
Beslut: Olivia, Karl-Magnus, Karin och Vicktor hämtar posten när
de är i Lund.
Hugo Norinder är inte funktionär för BIIF längre och det behövs
nu en ny studierådrepresentant för Bi15.
Ny bild planeras att tas onsdagen den 17:e klockan 12.00
Ida lägger upp spex på Facebooksidan och Olivia kollar upp hur
det funkar med bagage och dylikt inför Luleå-resan.
Ida frågar om hon kan boka Lophtet till sexan efter höstfesten,
vilket styrelsen tycker låter bra.
Ida kommer hyra V-bilen för BTR-puben för BIIFs pengar.
Felicia berättar att det kommer komma individuella CEQ-tävlingar
från och med denna läsperiod.

§ 203
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 204
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 18/5 12:10 i BIIF-rummet.

§ 205
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Lorentz Brännström, justerare

Karl-Magnus Larsson, justerare
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