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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2017-09-06

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

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

§ 252
OFMÖ
§ 253
Justeringspersoner

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

§ 254
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 255
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 256
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-08-31 är justerat, men inte godkänt.

§ 257
Beslutsuppföljning

Bergkvarabuss har inte hört av sig tillbaka till Lorentz ännu, men
vid senaste kontakten visste inte reklamationsansvarig något om
ärendet, vare sig olycka eller försening.
Det fattas fortfarande tre Ramböll-märken till de ouveraller som
inte fått det tryckt på sig. Ebba håller på att ordna fram de sista
märkena och det kommer vara löst inom det snaraste.
Utvärdering av nollningen skjuts upp ett möte till, men kommer att
göras muntligt.
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§ 258
Information

BIIF-styrelsen
Under veckan har BIIF-styrelsen varit med på nollningsevenemang
så som FlyING och jobbat i V-café
Ordförande
Olivia har pratat om ovvarna med V-styrelsen under deras
veckomöte. Hon har även pratat med Daniel Nilsson och planerar
att ha ett möte med honom om detta. Under eftermiddagen
kommer Olivia ha ett möte med L-teks ordförande.
Sekreterare
Vicktor har justerat protokoll under veckan och hjälpt till där det
behövts.
Kassör
Karl-Magnus har kassörat i vanlig ordning och pratat med Vsektionens kassör gällande felaktiga fakturor som skickats till BIIF
på V-bilen. Problemet är nu löst.
Studierådsordförande
Felicia har skickat mejl till Bi17 och Rh17 gällande val av
klassrepresentanter för de nya klasserna. Hon har haft löpande
kontakt med de andra studierådsordförandena på V-sektionen.
Sexmästare
Ida har beställt mat inför lunchpresentationen den 12:e september
med Räddningstjänsten Storgöteborg.
PR-chef
Ebba har varit i kontakt med ansvarig på märkesmålningen och har
sålt brandmärke under eventet. Märkena sålde slut under dagen.
Ebba har varit i kontakt med en av de nya studenterna som kommit
senare till utbildning och sett till att denne fått all information som
behövs.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har fortsatt sitt planeringsarbete inför höstterminen. Det
finns i princip endast en ledig tid för en företagspresentation under
resten av BIIF17s period.
Sportbas
Karin har arrangerat söndagsmys tillsammans med AktU och bokat
in en vinprovning.
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Webbi
Lorentz har fixat med inloggning till BIIF-hemsidan åt Bi17 samt
varit i kontakt med Bergkvarabuss. Under måndagen delade
Lorentz ut funktionärsmuggarna.
§ 259
Beslut till följd av information
§ 260
Ouverallfärg

Inge beslut togs till följd av informationen.
Styrelsen diskuterar om att ha ett extrainsatt möte med BIIFs
medlemmar för att diskutera ouverallfärgen och informera den
kommande förändringen på V-sektionen. Gemensamt anses att ett
sådant möte är en bra idé.
Beslut: Informationsmöte kommer preliminärt hållas för BIIFs
medlemmar den 26/9.
Mötets upplägg kommer att diskuteras på ett annat möte, eftersom
det är kort om tid under dagens möte.
Beslut: BIIF-styrelsen träffas kvällen den 11/9.

§ 261
Mejl världsmästare

§ 262
Plan för höstterminen

Kåren har hört av sig till styrelsen och önskar att vi skaffar en
mejladress för världsmästaren. Denna mejladress finns redan och
Aron kommer bli ombedd att kontakta kåren på denna mejladress.
Olivia och Samuel har haft ett möte med Anders på kåren. De har
pratat om de viktigaste punkterna gällande föreningarna emellan, så
som ekonomi, evenemang och ren struktur. Anders kommer
sammanställa en dagordning som kommer gås igenom under ett
möte mellan de båda styrelserna, för att se var BIIF och Vsektionen kan bättra på sitt samarbete.
Ida berättar att höstfesten kommer ligga den 18/11.
Styrelsen pratar om en eventuell julpub, men detta bordläggs till ett
senare möte.
Felicia påminner om att hålla en tentafika i läsperiod 1. Detta
kommer göras, men datum sätts senare.
Ett Tour de BIIF planeras att hållas fredagen den 30:e september
eller den 13:e oktober. Lorentz ansvarar för detta.
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Olivia berättar att V-sektionen kommer ha sektionsmöte den 22:e
och 23:e november. Preliminärt kommer BIIFs höstterminsmöte
hållas den 27:e november.
Ebba vill skicka ut en ny BI-info. Punkten tas under övrigt (§ 264).
§ 263
Sportrådet, pengar

§ 264
Övrigt

Karin tog upp frågan om delar av budgetposten ”Nya aktiviteter”
kan användas för att delvis finansiera sportrådet årliga evenemang.
Beslut: BIIF betalar delar av evenemanget från ”Nya aktiviteter”budgeten.
Ebba berättar att hon vill skicka ut en Bi-Info inom det snaraste
och vill att alla ska skicka information till henne senast söndagen
den 10:e.

§ 265
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 266
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 14/9 12:10 i BIIF-rummet.

§ 267
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Ebba Johnsson, justerare

Lorentz Brännström, justerare
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