
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Näringslivsansvarig   Henrik Melin 
Skattmästare    Johan Östberg 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
Brandmästare   Olivia Wernberg 
Lantmästare    Bella Ahlfors 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet öppnat kl. 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 
 Mötet beslöt att godkänna Gary Lai som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 

Mötet beslöt att godkänna Bella Ahlfors och Johan Östberg som 
justeringspersoner. 

 
§ 4 Adjungeringar 
 

Mötet beslöt att adjungera projektledaren för ARKAD, Andreas Börjesson, 
och kårordförande Linus Hammarlund. 

 
§ 5 Dagordning 
 
 Mötet beslöt att godkänna dagordning i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
 

Victor Engvall hade först evenemanget med sexmästeriet förra veckan 
tillsammans med Branschdagen. Förberedelser inför Branschdagsgasquen 
är i full gång. 

 
Gary Lai har haft första mötet med infogruppen med de nyinvalda 
medlemmarna. Haft kontakt med Swedish Profile Wear och fått offert 
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angående funktionärshoodies, EKprint angående styrelsepikéer och 
Vistaprint angående styrelsemuggar. 
 
Susanna Sjöstrand har hållit i löparkväll och innebandykväll. Tagit 
gruppfoton till facebooksidan och denna veckan börjar presentationer av 
AktU-medlemmarna på deras facebooksida.  
 
Olivia Wernberg Har haft styrelseskifte och går på som ordförande i BIIF 
imorgon 1/2. BIIF 2017 bjuder på kaffe i morgon 1/2 i samband med att de 
går på. 

 
Andreas Börjesson Har arbetat med överlämning av posten och 
rekrytering till projektgruppen. 

 
 Linus Hammarlund har haft hand om dagliga verksamheterna på kåren. 
  

Bella Ahlfors har haft hand om evenemanget Slaget om Lant och rensat ut 
L-TEKs rum på L-vägen och börjat planeringen av 25 årsjubileum. 

 
Henrik Melin har kommit igång på riktigt och kollat möjlighet för en 
Stockholmsresa. Har delat ut väskor och informerat i V-foajé tillsammans 
med utskottet under föregående veckan och börjat förberedelser inför 
Branschdagen. Lunchföreläsning 22/1 med Specialfastigheterna planeras. 
Haft kontakt med Skanska angående en filmvisning. 

 
 Mirass Jalil har haft cafékickoff och individuella möten med sina förmän. 
 

Johan Östberg har arbetat med ändring av accesser till banken och 
firmatecknare. Beställt pianot som skickas idag. 

 
Samuel Plönning har avslutat sina individuella möten med alla 
styrelsemedlemmarna. Städat ur arkivet, haft kontakt med 
branschdagsgruppen och fixat med accesser i huset. 

 
§ 7 Information från TLTH 
 

Nya heltidarna arbetar med att komma igång med deras poster och mycket 
rekryteringsarbete är i gång för ARKAD, nollningen, infogrupp osv. De börjar även 
planera kickoffer och skiften. En kollegieskifte kommer att ske under helgen. 

 
§ 8 Hemsidan 
 

Gary tillsammans med infogruppen har diskuterat och kommit fram till att en 
ny hemsida ska tas fram via Wordpress då den nuvarande är utdaterad. 
Förslaget är att köpa Premiumpaketet för 8.25 dollar i månaden. Mötet 
beslutar om att acceptera förslaget och önskar en återkoppling om arbetet 
efter en månads tid. 

 
§ 9 V-Bil 
 

V-bilen krockades i december och kostnader för reparation antas nu vara 
högre än bilens värde. En vidare analys kommer att genomföras av den 
avgående V-bilansvarige Erik Smedberg och Samuel skall uppfölja denna 
analys. Detta innebär att den nuvarande V-bilen till stor förmodan kommer 



att skrotas. Nya V-bilsansvarige Gustaf Andersson ska få i uppdrag att ta 
fram förslag till styrelsen för inköp av ny V-bil i prisklassen 25 000 – 75 000 
kr. Den nya V-bilen kommer att köpas in innan den gamla V-bilen skrotas.  

 
§ 10 Funktionärshoodies 
 

Gary har haft kontakt med Swedish Profile Wear och fått en offert där 
hoodiesarna kommer att landa på cirka 200 kr styck. Provex har begärts 
och planeras komma under veckan. Under nästa vecka planeras det finnas 
två tillfällen för funktionärerna att testa dessa hoodies och ange önskad 
storlek. Henrik skall ta kontakt med Ramböll angående sponsortryck på 
hoodiesarna för alla utskott till nästa styrelsemöte 6/2. 
 

§ 11 Storskiphte BIIF/LTEK 
 

Styrelsen har genom diskussion beslutat att låta styrelsen i BIIF och L-TEK 
delta i årets Storskiphte för att främja en enhetlig sektion. En summa på 80 
kr per person betalas från intresseföreningarna till sektionen. 

 
§ 12 Övrigt 
 

Johan vill att alla utgifter som går under budget för samtliga utskott ska 
fyllas i en blankett och lämnas i skattmästarens postfack med tillhörande 
kvittens.  

 
Årets andra diskussionsmöte hålls måndagskväll 13/2. 
 

 Husprefekten PG besökte oss under mötet för att informera: 
-Förvaring av blåa mattor kan ske inne i bunkern. 
-Skyddsombud saknas och bör tillsättas. Annars tar någon i styrelsen 
arbetsuppgifterna. 
-Borden i cafét önskas torkas av minst en gång om dagen. 
-Golvet i caféköket behöver våttorkas och diskbänkar torkas av i köket 
dagligen. 

 
Mirass ska prata med caféförmännen om städningen och skriva ihop 
arbetsrutiner som ska följas då man arbetar i cafét. Dessa rutiner 
presenteras till nästa styrelsemöte. 
 
Samuel ska ta kontakt med vaktmästaren angående tavlor i v-café, 
whiteboardtavla i cafét och låda utanför styrelserummet för V-bilsnyckeln.  

 
§ 13 Nästa möte 
 
 Mötet beslöt att nästa möte hålls den 6 februari 2017 kl 12:10(..) 
 
§ 14 Beslutsummering 
 

Gary köper in mediumpaketet på Wordpress för att göra om hemsidan och 
presenterar arbetet efter en månad. Tills vidare ändras uppgifterna på den 
gamla nuvarande hemsidan. 
 



Samuel tar kontakt med Gustaf angående V-bilen och ber honom ta fram 
förslag till att köpa en V-bil i prisklassen 25 000 – 75 000 kr.  
Henrik tar kontakt med Ramböll angående sponsortryck till nästa 
styrelsemöte.  
 
Styrelsen för BIIF och L-TEK får delta på årets Storskiphte 11-12 februari 
genom att betala 80 kr per person till sektionen.  

  
Mirass skriver ihop arbetsrutiner som arbetarna ska följa till nästa 
styrelsemöte. 

 
   
§ 15 MOFMA 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl. 13.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vid protokollet 
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Justeringspersoner 
 
 
 
Bella Ahlfors 
 
 
 
 
 
Johan Östberg 
 
 
 


