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§ 1
OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2
Justeringspersoner Beslut: Erik Johansson och Daniel Rikse väljs till att

jämte ordförande justera mötets protokoll.
§ 3
Adjungeringar Inga adjungeringar

§ 4
Dagordning Beslut: § 9 tas upp av Lindeblad och § 12 läggs till.

§ 5
Föregående mötesprotokoll Protokollet är färdigskrivet, justerat och uppladdat på

hemsidan.

§ 6
Beslutsuppföljning Ingen beslutsuppföljning

§ 7
Information

Ordförande
Abrahamsson har under veckan  haft möte med V-ordförande om justeringar inför HT-möte.
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Sekreterare
Lindeblad har under veckan skrivit protokoll och planerat inför HT-möte.

Kassör
Rikse har under veckan haft möte med Häggqvist om höstfesten och arbetat med bokföring.

Studierådsordförande
Johansson har under veckan inte gjort något.

Sexmästare
Häggqvist har under veckan skickat ut anmodan för höstfest och planerat inför denna.

Informationschef
Alvesson har under veckan gjort affischer och eventkalender.

Arbetsmarknadskontakt
Lind frånvarande under genomgång.

Sportbas
Wallentheim har under veckan haft kontakt med nationer angående tackfest.

§ 8
Häggqvist tar upp höstfesten

Diskussion om danstillstånd kommer behövas till höstfesten.
Beslut: Då tillställningen är ett slutet sällskap behöver vi inget
danstillstånd.

§ 9
Lindeblad tar upp HT-möte

Diskussion angående datum inför höstterminsmötet.
Beslut: Nomineringslänk är utskickad och stänger 24/10 kl
23.59. Denna skickas med i kallelsen till HT-mötet och
Alvesson lägger ut inlägg på hemsidan om denna.
Kallelse skickas ut på måndag (18/10) och ska innehålla
motionsmall som Lindeblad skriver, kallelse, funktionärsguide,
reglemente och stadgar. Respektive post skriver om sina
undergrupper och skickar till Abrahamsson.
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Motiveringar ska vara inskickade innan 5/11 och nomineringar
av valberedningen ska vara klara den 12/11. Motioner ska vara
inskickade 10/11.

§ 10
Johansson tar upp studienkät

Önskar att lägga ut enkät om distansstudier en gång till.
Beslut: Johansson skriver till studierådet som lägger ut enkäten
i respektive klassgrupp.

§ 11
Rikse tar upp tackfest för pub-jobbare

För att kunna planera inför tackfesten måste vi kontakta Alice i
v-sex angående pengar från nollefredagspuben.
Wallentheim har fått svar från nationer som inte har plats för
tackfest. Förslag är att kombinera tackfest för pub-jobbare
tillsammans med tackfest för höstfest- jobbare.
Beslut: Häggqvist kontaktar Alice angående pengar från
puben.
Då det inte finns lediga nationer under höstterminen kollar
Wallentheim upp datum i januari istället. Tackfest för
pub-jobbare sker samtidigt som tackfest för höstfest-jobbare.

§ 12
Abrahamsson tar upp access till BIIF-rum

Finns många som har access till BIIF-rummet som inte är
medlemmar i BIIF.
Beslut: Abrahamsson mejlar Stefan angående access till
rummet. Endast styrelsen och revisorer ska få access.

§ 13
Övrigt

Inget övrigt

§ 14
Nästa möte Beslut: Styrelsemöte 22/10 12:10 i BIIF-rummet.

§ 15
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Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Abrahamsson, ordförande Linnea Lindeblad, sekreterare

Erik Johansson, justerare Daniel Rikse, justerare
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