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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2019-05-25

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Ebba Johnsson
Hanna Sandström
Siri Westermark
Gustaf Zetterberg
Wilma Klemedsson
Karin Abrahamson
Elin Oscarsson

§ 207
OFMÖ
§ 208
Justeringspersoner
§ 209
Mötessekreterare

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Elin Oscarsson och Gustaf Zetterberg väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Beslut: Hanna Sandström väljs till mötessekreterare.

§ 210
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 211
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 212
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 213
Beslutsuppföljning

Ebba eller Hanna står på kontraktet på Lophtet och BIIF tar
ekonomiskt ansvar för bokningen.
V-sektionens styrelse får stående bokning av BIIF:et under
lunchtid på tisdagar vecka 1, vecka 2 och vecka 3 under
nollningen så länge BIIF styrelsen får gå in om de behöver
hämta grejer.
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§ 214
Information

Hela styrelsen
Hela styrelsen har varit på Revinge och filmat
introduktionsfilm samt representerat BIIF på V-sektionens
jubileumsbal.
Ordförande
Ebba har bokat Lophtet till Höstfesten den 23 november. Hon
har hämtat ovvar tillsammans med Elin. Ebba har överlämnat
sommarpresent till Håkan Frantzich, Cristina Glans och
Henrik Hassel. Hon har även varit på möte med V-sektionens
styrelse om bland annat jubileumsbalen.
Studierådsordförande
Gustaf har ordnat så att man kan läsa tillvalskurser i trean,
något som programledningen tidigare röstat för att ta bort.
Gustaf har även lämnat sommarpresent till Håkan Frantzich,
Cristina Glans och Henrik Hassel.
Kassör
Karin har fakturerat, bokfört och har arbetat med ekonomin
kring branschdagen.
Sexmästare
Wilma har genomfört BTR-puben, där hon bland annat
beställt mat. Hon har börjat planera och ordna inför en
pubrunda under nollningen tillsammans med Brandsex.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har arbetat mycket med branschdagen och har tillsammans
med sin AMK-grupp kontaktat alla företag som anmält
intresse till höstens branschdag.
Sportbas
Hanna har planerat inför höstens evenemang och lekar
som BIIF håller i under nollningen.
Informationschef
Elin har hämtat ovvar tillsammans med Ebba och hon har
beställt tygmärken till ovvarna. Hon har diskuterat att göra
engelsk version av hemsidan med PR-gruppen och de är
överens om detta inte går. Elin har dessutom överlämnat
sommarpresent till Håkan Frantzich, Cristina Glans och
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Henrik Hassel.
§ 215
Engångsartiklar

§ 216
Nyktert event under nollning

§ 217
T-shirt till nollningen

§ 218
Byta datum till event efter nollningen

§ 219
Planering nollning

§ 220
Övrigt

Ebba lägger fram förslag om att köpa in porslin tillsammans
med V-sektionen. Hon lägger även fram ett förslag om att sätta
ett tak på hur mycket engångsartiklar som får köpas in utifrån
miljöaspekter. Tanken är att skapa en policy som begränsar
inköpen, men som kan avvikas från vid event med högt antal
deltagande. Ytterligare diskussion med V-sektionens styrelse
behövs innan beslut kan tas.

Ett nyktert event under nollningen kommer att ske på
torsdagen under vecka 1. Tanken är att ha en form av
utmaningarnas hus på campus där vi i BIIF kommer att
ansvara för tre utmaningar.
Siri undersöker om det är möjligt att söka sponsring till t-shirts
för styrelsen att ha under nollningen. Ebba förbereder en
design och frågar om offert. Diskussion uppstår angående vilka
eller vilket företag som ska få förfrågan om sponsring.
Alternativ är att trycka upp namnskyltar och använda de pikéer
som BIIF har med logga. Beslut bordläggs och kommer att tas
per capsulam.
Förslag läggs fram om att byta datumet för eventet som BIIF
planerat att hålla efter nollningen på grund av vädret och olika
anledningar. Eventet flyttas från den 6 oktober till söndagen
den 29 september kl. 15:00.
Beslut: Datum för event efter nollning flyttas till den 29
september.
Planering av nollningen kommer att ske under en
planeringshelg i augusti. Ansvarsområden kommer att delas ut
under sommaren för att minska stressen under
planeringshelgen. Ebba är snart klar med schemat.

Flag g o r
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Ebba tog upp frågan om att köpa in flaggor till nollningen
med BIIF:s logga på tills nollningen. Beslut om inköp
kommer att tas per capsulam i Slack.
Ka m era
Elin tar upp problematiken med att BIIF inte äger en egen
kamera. Hon anser att det inte är hållbart att använda en lånad
kamera i längden, både p.g.a. risker och för att vi har behovet
av en egen kamera. Styrelsen tycker att detta låter som en bra
idé. Eftersom budgeten för i år redan är satt kommer frågan att
tas upp igen inför kommande höstterminsmöte.
§ 221
Beslutssummering

Datum för event efter nollning flyttas till den 29 september.

§ 222
Nästa möte

Sker i höst i BIIF:et.

§ 223
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ebba Johnsson, ordförande

Hanna Sandström, mötessekreterare

Elin Oscarsson, justerare

Gustaf Zetterberg, justerare

SID 4(4)

