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Beslutande

Ordf. Jakob Kullmann
Sekr. Fanny Selin
Elin Pettersson
Johan Karlelid
Tomas Mo
Gabriel Larsson
Jonas Larsson

§ 50
OFMÖ
§ 51
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Johan Karlelid och Gabriel Larsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 52
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 53
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 54
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-02-28 är justerat och godkänt.

§ 55
Beslutsuppföljning

§ 56
Information

Jakob har ej hunnit skriva ett städdokument och har ej fått
något svar från BRINN angående Vår-sittningen. Tomas har
kontaktat nationer om BIIF-sittningen vilket han presenterar i
§ 60.
Hela styrelsen
I helgen var hela styret på Skiphte i Skanör tillsammans med
förra årets och årets funktionärer. Brandsex lagade fantastiskt
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god mat och sportrådet fixade underhållande lekar. Det var
mycket lyckat och alla hade väldigt trevligt.
Ordförande
Jakob har haft kontakt med framtidsgruppen som vill boka in
ett möte med oss och mailat lite som vanligt.
Sekreterare
Fanny har fixat förra veckans protokoll och skickat ut veckans
dagordning.
Kassör
Gabriel har kassörat. Han har fakturerat och bokfört det som
kommit in.
Sexmästare
Johan är mycket nöjd med helgens Skiphte. Han har även
bokat in en lunchföreläsning med WSP den 16/4.
PR-chef
Jonas har börjat fundera internt om merchandises. Han var
även reseledare på bussen till Skanör.
Sportbas
Elin har fixat och mailat ut om självförsvarskursen den 21/3
som är till för alla tjejer på sektionen.
Webbi
Tomas har lagt in Risk 17-klassen som användare på hemsidan.
Han har även lagt upp protokoll på hemsidan och varit i
kontakt med nationer angående BIIF-sittningen.

§ 57
Beslut till följd av information
§ 58
Diskussionsmöte med Framtidsgruppen

Arbetsmarknadskontakt
Denise kunde tyvärr inte vara med på veckans möte men hon
har meddelat att hon har bokat in en lunchföreläsning den
16/4 med WSP.
Beslut: Inga beslut togs till följd av information.
Jakob har meddelat Framtidsgruppen att vi inte vill jobba för
att komma in under sektionen men att vi är öppna för ett
samtal med dem. Ett förslag från oss kanske kan vara att vi
varje år betalar en så kallad ”medlemsavgift” till sektionen för
att vi använder deras lokaler och så vidare. Vårt förslag till
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vilken tid detta diskussionsmöte ska inträffa är den 21/3
mellan 8.00 och 10.00. Gabriel påpekar att det hade varit bra
med ett underlag innan mötet så man kan komma dit
förberedd. Detta ska Jakob fixa tillsammans med Bella i
Framtidsgruppen.
Beslut: Jakob skriver ihop ett underlag inför mötet som vi vill
ha den 21/3.
§ 59
Datum för budgetmöte och motionssvar

§ 60
BIIF-sittningen

§ 61
Spex på halvtidssittning

§ 62
Phaddersläppet

Inför vårterminsmötet den 24/4 måste vi ha ett budgetmöte så
budgeten spikas och ett tillfälle då vi svarar på motionerna. Vi
bokar budgetmöte preliminärt den 8/4 eller 15/4.
Beslut: Budgetmöte antingen den 8/4 eller den 15/4.
Tomas säger att Västgöta nation endast kan ha sittning den
25/4 vilket inte passar oss då vi har kvällspresentation denna
kväll. Hallands nation kunde den 13/4 men även detta var ett
dåligt datum. Tomas och Fanny mailar vidare och hör med
nationer om fler datum. 26/4 är ett bra datum för oss alla och
vi tänker att om ingen nation kan ta emot oss då är ett
alternativ att vi fixar det på skolan. Antingen att vi lagar mat
själva eller varför inte catering.
Beslut: Tomas och Fanny mailar vidare nationer.
Johan tar upp att Olivia och Ida undrade om vi var sugna på
att spexa på halvtidssittningen den 21/4. Detta var tyvärr ett
svårt datum för många i styrelsen så vi väljer att säga nej.
Beslut: Vi tackar nej till att spexa under halvtidssittningen.
Jonas berättar att Phöset gick ut med vilka som ska bli årets
phaddrar mitt på lördagskvällen under vårt Skiphte. Detta
resulterade i dålig stämning för både hufvudphaddrar och de
som inte valts till phadder. Detta hade lätt kunnat förhindras
genom att skjuta på släppet tills dagen efter. Jonas har
meddelat Phöset så att det förhoppningsvis inte händer igen.
Vi tycker dock att det hade varit bra om Jakob lyfte detta på ett
av sektionens styrelsemöte.
Beslut: Jakob lyfter detta på informationsrundan på ett av
sektionens styrelsemöte.
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§ 63
Utvärdering av Skiphtet

§ 64
Övrigt

§ 65
Beslutssummering

Vi tycker att stugan var väldigt mysig och trevlig dock inte så
umgås-vänlig då den bestod av väldigt många små rum. Maten
var himmelsk och uppskattades av alla. I efterhand tycker vi att
vi gjorde rätt i att boka en buss så vi åkte dit och hem
gemensamt. Tyvärr var det inte så många som åkte bussen hem
utan som tog sig hem på egen hand under kvällen. Till nästa år
kanske man kunde boka en mindre buss som går hem dagen
efter. Reseledaren gjorde hela bussresan dit mycket trevlig! Bra
och positiv stämning under lekarna och ett uppskattat
förstapris i form av äggröra till frukost.
Till en annan gång borde vi dock öva mer på vårat spex och
förbereda lekarna bättre. Lite mer underhållning för att det inte
skulle varit så mycket dötid hade också varit bra. Till nästa år
kanske vi ska kika på andra stugor.
Gabriel tar upp och frågar om tentafikan som gamla styrelsen
hade några gånger då de bakade och bjöd våra medlemmar. Vi
bestämmer att vi bakar på tisdagsförmiddag och bjuder på
rykande färsk tentafika klockan 15.00 i BIIFet. Jakob och
Gabriel är bakansvariga och Jonas skriver ut detta på
Facebook.
Jonas undrar lite om påskmyset vi ska ha den 27/3 vilket vi tar
upp på mötet nästa vecka.
Tomas påpekar att det fattas protokoll från styrelsemöten i
slutet av förra året samt i början på detta året. Fanny ska prata
med Vicktor om detta.
Beslut: Tentafika den 13/3 15.00 som Jakob och Gabriel drar
i och Jonas informerar om detta på Facebook. Fanny pratar
med Vicktor angående protokollen.
Jakob skriver ihop ett underlag inför mötet med
Framtidsgruppen som vi vill ha den 21/3. Vi kommer att ha ett
budgetmöte antingen den 8/4 eller den 15/4. Tomas och
Fanny mailar vidare nationer angående BIIF-sittningen. Vi
tackar nej till att spexa under halvtidssittningen. Jakob lyfter
den opassande tidpunkten för phaddersläpp på ett av
sektionens styrelsemöten. Vi bjuder på tentafika den 13/3
15.00 som Jakob och Gabriel drar i och Jonas informerar om
detta på Facebook. Fanny pratar med Vicktor angående
protokollen som saknas på hemsidan.

§ 66
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Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 14/3 12:10 i styret.

§ 67
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Jakob Kullmann, ordförande

Fanny Selin, sekreterare

Johan Karlelid, justerare

Gabriel Larsson, justerare
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