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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-05-15

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Fanny Selin
Sekr. Tomas Mo
Denise Pettersson
Elin Pettersson
Johan Karlelid
Maja Wilhelmsson
Gabriel Larsson
Jonas Larsson

§ 156
OFMÖ
§ 157
Justeringspersoner
§ 158
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Maja Wilhelmsson och Gabriel Larsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Inga adjungeringar.

§ 159
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 160
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2018-05-09 är justerat och godkänt.

§ 161
Beslutsuppföljning
§ 162
Information

Datum för höstfesten kommer inte bli som tidigare beslutats
då gasque är bokad till Arkad då. Preliminärt datum är 17/11.
Hela styret
Igår hade hela styrelsen möte tillsammans med
Framtidsgruppen och efter det beslutades det att vi ska ha ett
diskussionsmöte med medlemmarna på fredag den 25/5. Efter
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mötet med Framtidsgruppen hade vi symys och fixade våra
ouvvar inför nollningen.
Sekreterare
Fanny har skrivit protokoll och dagordning. Hon har även
haft möte med Phøset om nollningen.
Kassör
Gabriel har kassörat och letat efter en lämplig högtalare som vi
kan köpa in.
Studierådsordförande
Maja har haft möte med studierådsrådsordföranden om hösten
och en ”hängkväll”. Hon har även planerat en studiekväll som
ska hållas nästa vecka.
Sexmästare
Johan fixade maten till lunchpresentationen i måndags. Han
har även fått en blankett godkänd av Kristina angående BTRpuben. Dessutom har han försökt boka lokaler till höstfesten.
PR-chef
Jonas har haft möte tillsammans med de andra ansvariga inför
Gymnasiedagen vi ska ha i höst. Han har även beställt snygga
muggar.
Arbetsmarknadskontakt
Denise styrde lunchpresentationen med Attunda i måndags
vilket gick jättebra.
Sportbas
Elin har styrt en bra fotbollsturnering samt mailat FAST och
tackat för sportdrycken.

§ 163
Underlag inför möte med
programledningen

Webbi
Tomas har uppdaterat stadgar och reglemente på hemsidan
och fixat med buss till kursgården.
Det är viktigt att markera är att BIIF inte ska göra allt jobb
utan det måste drivas av programledningen. BRINN
undersöker göra en film. Gymnasiedagen som vi pratat om
tidigare då vi hade tänkt bjuda hit gymnasieelever under en dag
har Jonas ansvar för tillsammans med en från Lantmäteri och
en från Väg och vatten. Dagen kommer förmodligen bli av
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under vecka 50. Jonas skickar mer info till Maja som hon tar
upp på möter med programledningen nästa vecka.
Lantmäteriprogramledningen verkade väldigt peppade på att
delta.
Vi vill gärna veta mer vad som gäller att åka ut på mässor vilket
programledningen borde kunde svara på.
Beslut: Jonas vidarebefordrar vad han kommit fram till med
de andra ansvariga till Maja så tar hon upp detta på mötet. Hon
ska dessutom ta upp frågan om att åka ut på mässor.
§ 164
Tack till BRINN

§ 165
Nollning

§ 166
Övrigt

Vi planerar att skicka ett tackkort/hälsning för det goda
bemötandet under besöket i Luleå.
Beslut: Fanny lägger upp en omröstning om när vi kan ta kort.
Kul tycker Fanny som berättar om hur nollningen kommer att
se ut. Förra veckan var det möte med SVL. De vill ha en
”akademisk nollning” första dagen. Vi ska hjälpa till med att
fördela studenter och dela ut väskor. Datorgruppen ska hålla i
en datorintroduktion. På onsdagen blir det gemensam aktivitet
tillsammans med programledningen vilket BIIF ska planera.
Barbara blir på tisdagen, det fixar programledningen tror vi,
Fanny kollar upp det. Phøset och Pepparna kommer ha info på
måndagseftermiddagen och därefter säljs ovvarna. Viktigt att vi
försöker sälja in ovvarna så att studenterna köper och vet att
dessa är en stor del av nollningen. Eventuellt ska vi hålla i lekar
innan stadsrundvandringen. BIIF jobbar förmodligen
tillsammans med L-tek och VoV-event på en station. Nytt är
att på onsdagen kommer introduktionsfilmer presenteras.
Därefter vett- och etikettsittning. Phaddergrupper kommer att
släppas på fredagen. Programsittning v2, lokal okänd. Biif är
med på sportkvällen sista veckan.
Beslut: Fanny kollar upp vem som styr Barbara.
Elin föreslår att vi i styrelsen ska ha en BIIF-helg i sommar.
Dock blir det svårt att hitta datum som passar alla men Maja
lägger upp lite förslag på helger i vår grupp.
Denise meddelar att Brandvaktplatserna som hon mailade om
för någon vecka sedan är fixade.
Ceremonin för gamla styrelsen planeras att göras innan mötet
den 25/5. Diplomen och medaljerna är klara. Fanny
dubbelkollar lite hur ceremonin brukar gå till.
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Vi planerar att köpa en blombukett till Daniel när han slutar
efter midsommar vilket Denise fixar. Vi föreslår att rösta in
honom som hedersmedlem på nästa föreningsmöte.
Beslut: Maja lägger upp en omröstning så vi kan rösta när en
BIIF-helg passar. Denise ansvarar för att skicka blommor till
Daniel. Ceremonin för gamla styrelsen sker innan
diskussionsmötet nästa fredag.
§ 167
Beslutssummering

Jonas vidarebefordrar vad han kommit fram till med de andra
ansvariga för gymnasiedagen till Maja så tar hon upp detta på
mötet med PGL. Hon ska dessutom ta upp frågan om att åka
ut på mässor. Fanny lägger upp en omröstning om när vi kan
ta kort till tackkort och sommarhälsning. Fanny kollar också
upp vem som styr Barbara. Maja lägger upp en omröstning så
vi kan rösta när en BIIF-helg passar. Denise ansvarar för att
skicka blommor till Daniel. Ceremonin för gamla styrelsen sker
innan diskussionsmötet nästa fredag.

§ 168
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 23/5 12:10 i styret.

§ 169
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Fanny Selin, ordförande

Tomas Mo, sekreterare

Maja Wilhelmsson, justerare

Gabriel Larsson, justerare
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