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§ 268
OFMÖ
§ 269
Justeringspersoner

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

§ 270
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 271
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 272
Föregående mötesprotokoll
§ 273
Beslutsuppföljning

Protokollen från 2017-08-31 och 2017-09-06 är justerat och
godkänt.
Lokal är inte bokat till den 26:e september, bokas senast den 15:e
september.
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§ 274
Information

Ordförande
Olivia har påbörjat en agenda inför diskussionsmötet och haft möte
med Daniel tillsammans med Felicia. Hon har haft ett vanligt
styrelsemöte med V-sektionen och haft ett diskussionsmöte med de
övriga ordförande på sektionen gällande förändringarna på
sektionen.
Sekreterare
Vicktor har skrivit protokoll och justerat dem. Därtill har han ringt
till konsumentverket och räddningstjänsten gällande Bergkvarabuss.
Kassör
Karl-Magnus har under veckan gjort en kostnadsuppföljning för
2017 och redovisat den för styrelsen i form av en
powerpointpresentation. Där till har han kassörat i allmänhet.
Studierådsordförande
Felicia har haft möte med Daniel och Olivia. Felicia har arbetat
med att hitta klassrepresentanter för Bi17 och Rh17.
Representanter för Bi17 kommer bestämmas i dagarna. Hon
försöker hitta ett tillfälle att informera om detta i Rh17.
Sexmästare
Ida har haft möte tillsammans med Brandsex och nu bestämt tema
och en preliminär meny. Hon har under veckan ordnat med mat till
företagspresentationen och jobbat med V-sex.
PR-chef
Ebba har skickat ut Bi-infon och börjat en lagerinventering för att
få reda på hur många märke och ovvar vi har. Hon har också gjort
en affisch till Stockholmsresan.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har planerat företagspresentationer för terminen. Under
veckan har han haft en företagspresentation samt har ordnat så att
ett företag kan komma och presentera sig och sitt företag i foajén.
Sportbas
Karin har haft lunchmöte med AktU och ett lunchmöte med
sportrådet för att planera inför deras evenemang. Hon har fixat ett
Facebookevenemang till sportrådet. Under veckan har hon
tillsammans med AktU haft en förfest och planerat en som blev
inställd på grund av vädret. Karin har också mejlat om
vinprovningen.
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Webbi
Lorentz har mejlat ett protestmejl till Bergkvarabuss, eftersom
styrelsen inte var nöjd med responsen vi fått från Bergkvarabuss
efter vi köpt en bussresa från dem.
§ 275
Beslut till följd av information
§ 276
Ovverallfärg
§ 277
Nordic Meeting

§ 278
Pengar kvar

§ 279
Övrigt

Inga beslut togs till följd av informationen.
Olivia kommer skicka ut en agenda till diskussionsmötet den 26:e
september. I övrigt finns det ingen ny information i frågan.
I samband med mötet tillsammans med Daniel diskuterades Nordic
Meeting, som kommer vara mellan den 16 och 17 november.
Upplägget är inte helt bestämt, men Daniel berättade att han gärna
vill ha hjälp att servera när det behövs. I och med att detta är
dagarna innan höstfesten kommer Ida och Brandsex inte ha tid att
servera, men BIIF-styrelsen tar på sig det ansvaret. Upplägget i
grova drag kommer vara föreläsningar som alla får gå på, och vi
som är engagerade kommer få tillfälle att diskutera med
representanter från Luleå därefter. De representanter som kommer
från Luleå kommer vara programråd och inte BRINN-styrelsen
som vi antog innan. BRINNs ordförande undrade om dessa
representanter får lov att gå på höstfesten. Det tycker Ida, men i
mån av plats.
Daniel kommer ordna med en aktivitet för BIIF och Luleås
representanter.
BIIF kommer antagligen få pengar över från
Bergkvarabussfakturan och fått in pengar från Bi14s reseförening.
Målet med årets budget är att gå med förlust, men hur vi ska
använda dessa bordläggs till ett senare möte.
Den 30:e september går BIIF på Storslagen och den 13:e oktober
kör vi Tour de BIIF.
Temat för Sportkvällen blir FIRE för BIIFs del och de som kan ses
på Victoriastadion klockan 20.
Felicia undrar när sektionssafarin är, vilket Olivia inte vet men
kommer berätta så fort hon får reda på det.

§ 280
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Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 281
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 21/9 12:10 i BIIF-rummet.

§ 282
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Felicia Klint, justerare
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