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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-01-25

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

§ 468
OFMÖ
§ 469
Justeringspersoner

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

§ 470
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 471
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 472
Föregående mötesprotokoll
§ 473
Beslutsuppföljning
§ 474
Information

Protokoll från 2017-12-14 och 2018-01-18 är justerade och
godkända.
Ingen beslutsuppföljning.
Ordförande
Olivia är klar med sitt testamente, äntligen. Hon har haft vanligt
sektionsmöte och på sektionsnivå har hon lämnat över ansvaret till
Jakob.
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Sekreterare
Vicktor har förutom skrivit protokoll ordnat med tacksitttningen
och skrivit på kontrakt med Göteborgs nation, samt ordnat med
Rent-a-Wreck.
Kassör
Karl-Magnus har tjatat på folk och varit sjuk. Därtill har han
kassörat och fortsatt lära upp sin lärling Gabriel genom att kassörat
med honom och visa var brevlådorna finns. Han har skickat brevet
till skatteverket och räknar med svar om sex veckor.
Studierådsordförande
Felicia är klar med sina CEQ-utvärderingar och har delegerat till
Maja.
Sexmästare
Ida har haft sitt möte med brandsex hemma hos henne, samt svarat
Johan om pikéer. Ida och Karin ska städa förrådet i eftermiddag.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har pratat med Denise och ska be henne svara på mejlen
som skickas till henne. Han körde, enligt honom själv och hotade
vittnen, bil exemplariskt.
Sportbas
Karin har pysslat med volleybollen. Volleybollen går sådär, men
endast ett anmält lag hittills. Om inte två lag till anmäler sig utgår
evenemanget. Ida och Karin ska städa förrådet idag.
Webbi
Lorentz har gjort en back-up och uppdaterat hemsidan, samt kört
bil fram och tillbaka från skiphtet.
§ 475
Beslut till följd av information
§ 476
Styrelseskiphtet

Inga beslut till följd av informationen
Styrelseskiphtet gick bra. Lorentz påpekar att till nästa gång kunde
man haft lite mer aktiviteter på kvällen för de som inte dricker och
för de som kör.
Vi måste fixa present till Felicias och Idas föräldrar. Därtill måste
Felicias föräldrar eventuellt klä om stolarna i stugan, efter att de
blivit fläckade av vin. Lorentz föreslår att man köper blommor som
tack istället för ett presentkort, känns mer personligt och svårt att
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motivera ett belopp. Efter en diskussion leder det fram till att vi
köper ett presentkort till Felicias föräldrar och blommor till Idas
föräldrar.
Beslut: 1000 kronor för presentkort och några hundralappar
för blommor
§ 477
Avslutning 31/1

Inför avslutningen köper vi in svart glitterfärg, innan onsdag…
Vi beställer mat till BIIFet och ses klockan 19.00, spelar spel och
umgås tillsammans. Olivia ordnar två flaskor bubbel så vi kan skåla,
men resten av alkoholen får man ta med sig själv.
Vi ses klockan 18:30 för att städa undan innan.

§ 478
Överlämningar

Överlämningarna går bra, men några har kvar att skriva på sina
testamenten.

§ 479
Övrigt

Karl-Magnus vill ha kvittot på musikhjälpen, Olivia skickar det till
honom.

§ 480
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 481
Nästa möte

Sista styrelsemötet. Nästa möte är för BIIF18

§ 482
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karin Sandin, justerare

Manne Malmberg, justerare
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