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§ 300
OFMÖ
§ 301
Justeringspersoner

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

§ 302
Adjungeringar

Sofie Andersson (Revisor)

§ 303
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 304
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-09-21 är justerat och godkänt.

§ 305
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§ 306
Information

Hela BIIF-styrelsen
BIIF-styrelsen har deltagit på sektionssafarit och traditionsenligt
levererat störst kakbuffé. Under veckan har BIIF-styrelsen också
haft ett informationsmöte med sina föreningsmedlemmar.
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Ordförande
Olivia har förberett inför mötet som hölls under tisdagen (26/9)
och börjat förbereda inför diskussionsmötet nästa vecka. Hon har
tillsammans varit på en sittning som hölls i samband med Lprogrammets motsvarighet till Nordic Meeting. Olivia har bakat
inför sektionssafarit.
Sekreterare
Vicktor har justerat protokoll och hjälpt till där det behövs. Han
har hjälpt Karin att baka inför sektionssafarit.
Kassör
Karl-Magnus har fortsatt mejla runt med fakturorna som inte
stämmer och kassörat i övrigt. Han har haft ett möte tillsammans
med Olivia.
Studierådsordförande
Felicia har stått i V-café tillsammans med studierådet och haft en
studiekväll. Hon har bakat tillsammans med Ebba och valt ut
klassrepresentanter i Rh17.
PR-chef
Ebba har bakat med Felicia och gjort färdigt planscher för
stockholmsresan och postplanschen inför sektionssafarit.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har bokat lokal inför företagspresentationerna som kommer
inom det snaraste. Han meddelar att det kommer komma en
presentation till i kalendern.
Sportbas
Karin har bakat till sektionssafarit och haft koll på anmälningarna
till sportrådets evenemang.
Webbi
Lorentz har varit talman under diskussionsmötet.
§ 307
Beslut till följd av information
§ 308
Pengar från Bergkvara

Inga beslut togs till följd av informationen.
Efter pratat med Bergkvara fram och tillbaka har BIIF kunnat dra
av 2 000 kronor från fakturan från nollningen. Då kursgården blev
billigare än budgeterat, och det finns 4 000 kronor kvar i
nollningsbudgeten, finns det totalt 6 000 kronor i överskott från
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nollningsbudgeten. Därtill har BIIF fått ca 1500 kronor från Bi14s
reseförening, vilket betyder att det i budgeten finns ca 7 500 kronor
mer än vad vi budgeterat för. Då målsättningen med årets budget är
att gå back, måste dessa pengar läggas på något annat. Ett tips till
nästa år är att lägga mer pengar på frukt istället för kakor under
nollningen.
Ett annat förslag är att ”kompensera” Bi17 för resan, med
motiveringen att pengarna vi får tillbaks från Bergkvara ändå var
budgeterade till deras nollning, genom att trycka ett tygmärke till
klassen och dela ut.
Vidare förslås det att resterande överskott kan läggas på höstfestens
budget. Under V-sektionens Nollegasque hade man lite snittar och
snacks samtidigt som fördrinken serverades, vilket var väldigt
uppskattat. Det är ett möjligt alternativ att lägga pengar på.
Beslut: Pengarna från Bergkvara går till Bi17 och de resterande
pengarna från nollningsbudgeten går till höstfesten.
§ 309
Valberedning - Bi17
§ 310
Brandskydd2017

§ 311
Övrigt

Vi har fått in motivering till posten. Styrelsen är nöjd med förslaget.
Beslut: Louise Solheim väljs till valberedningen
Vi har fått 6 platser till Brandskydd2017. Lorentz är lite sugen på
att åka, men är lite osäker för närvarande. Konferensavgiften ingår,
men resten får man bekosta själv.
Lorentz skickar ut till resten av föreningens medlemmar om detta.
Manne vill köpa muggar som tack till företagen på
Stockholmsresan. Det går att lösa inom budgeten för
Stockholmsresan. När han beställer in muggar undrar han om han
ska beställa in och ha till föreningen.
Karin påpekar att vi kan köpa in muggar till funktionären som inte
fick mugg. Manne ska kolla på detta.
Olivia undrar vem som har koll på avtalen för annonser på
hemsidan. Sofie berättar att det bör finnas på mejl sedan
föregående verksamhetsår. Manne kollar upp detta innan nästa
vecka.
Ida berättar, via Karin, om BIIF-styrelsemedlemmen har med en
”plus-etta” till höstfesten, kommer de med största sannolikhet inte
få sitta vid honnörsbordet.
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Karin och Ebba föreslår att vi kanske kan gå ut och informera om
valprocessen för Bi17. Olivia föreslår att man kanske mejlar ut
informationen från valprocessen från valberedningen.
§ 312
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 313
Nästa möte

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

§ 314
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Felicia Klint, justerare
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