
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande    Samuel Plönning 
Informationschef   Gary Lai 
Skattmästare    Johan Östberg 
Utbildningsminister   Sigrid Skarsgård 
Sexmästare    Victor Engvall 
AktU-ordförande   Susanna Sjöstrand 
Cafémästare    Mirass Jalil 
Lantmästare    Bella Ahlfors 
Brandmästare   Olivia Wernberg 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
 
 Ordförande Samuel Plönning förklarar mötet öppnat 12.10. 
 
§ 2 Protokollförare 
 
 Mötet beslutar att godkänna Gary Lai som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
 
 Mötet beslutade att godkänna Victor Engvall och Bella Ahlfors som  
 justeringspersoner.  
 
§ 4 Adjungeringar 
  

Mötet beslutade att adjungera Styret 2018 och Stina Karpmyr. en av 
Branschdagsgruppsordförande. 

 
§ 5 Dagordning 
 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen i föregående skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
 

Gary Lai har haft lunchmöte med infogruppen angående eventet CV-
bildtagning och planerat infogruppsskiphte. 
 
Inspektor Karin har gått på Vinterfesten tillsammans med Concretum som 
blev väldigt lyckad.  

 
Sigrid Skarsgård har med sitt utskott arbetat med CEQ-utvärderingaarna. 
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Victor Engvall har haft hand om Vinterfesten och planerat inför sista puben 
15 december samt skiphte.  
 
Bella Ahlfors har arbetat vidare med styrdokument för avveckling av L-
TEK samt avtalet med V-sektionen. 

 
Johan Östberg har arbetat vidare med bokföring och löpande arbeten. 

 
Susanna Sjöstrand har tillsammans med AktU hållit i Sportkväll. 

 
Samuel Plönning hållit i funktionärsutbildning tillsammans med 
framtidsgruppsordförande. 
 
Oliva Wernberg har arbetat med överlämning och tillsammans med BIIF 
haft företagspresentation.  
 
Mirass Jalil har haft överlämning haft möte med caféet angående cafétack 
på som kommer. 

 
§ 7 Information från TLTH 
 
 Resultat från Fullmäktigevalen presenteras denna veckan.  
  
§ 8  Branschdagen 
 

Stina är på besök för att berätta om Branschdagen den 1 februari. 
Branschdagens pengar i vinst fördelar mellan 5-15% till sektionen och 
resten mellan Exresan och LEX. Svårigheter i år är att få plats med alla 48 
företagen som vill delta. Medlemmar i LEX och Exresan kommer att jobba 
under mässan men kommer att behöva värdar utifrån. Nytt för i år är att en 
del av V-café kommer att användas till utställning.  

 
§ 9 Övrigt 
  

Till nästa år har vi fått begränsat till att tre personer får boka salar. Mötet 
har beslutat att låta näringslivsansvarig, ordförande och AMK i BIIF att göra 
detta.  
 
Innan styret 2017 går av och lämnar över till nästa styrelse behövs en 
rensning i Arkivet och Styrelserummet göras. Detta kommer att ske den 16 
december 2017. 

 
Styrelsen 2017 vill tacka för gott samarbete med husprefekten PG genom 
att ge en present innan styrelsen går av.  

 
V-bilen har fått parkeringsböter på senaste tid, vilket kommer att 
undersökas vidare. 

 
Funktionärsposterna Revisorer är fortfarande inte fylld och styrelsen 
behöver därför utlysa denna posten åter igen.  

 
 



§ 10 Storskiphte 
 

Mötet undersökte tankar om upplägget för Storskiphtet för nästa verksamhetsår 
där delade åsikter fanns. Från föregående Storskipte gjordes en 
enkätundersökning efteråt som visade sig att blandade åsikter fanns kring 
övernattning i stuga. Styrelsen 2017 rekommenderade nästa års styrelse att se 
över detta och kanske till och med ändra upplägg. Ett förslag är att en aktivitet 
hålls på dagen och åka till stuga på kvällen. 

 
§ 11 Beslutssummering  
 
 Se ovan.  
 
§ 12 Beslutsuppföljning 
  
 - 
 
§ 15 Nästa Möte 
  
 Mötet beslöt att nästa möte hålls den 11 december kl.12.10(..). 
   
§ 16 MOFMA 
 

Ordförande Samuel Plönning förklarade mötet avslutat kl.13.03. 
 
  



 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Gary Lai 
 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
Victor Engvall 
 
 
 
 
Bella Ahlfors 
 
 
 


