
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande Sandra Nimmermark 
Skattmästare              Adam Larson 
Informationschef Sofia Johannesson 
Näringslivsansvarig              Daniel Carlson Bjernald 
Sexmästare Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark 
Cafémästare              Cassandra Doggett 
Øverphøs Natasha Majbrink 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Ellen Thunstedt mötet öppnat 12:10. 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sofia Johannesson  som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Nestor Bacos och Daniel Carlson Bjernald som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Oskar Andersson medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 

 
§ 6 Runda bordet 
Natasha: Har valt fram peppare och HP. Har varit på OPK samt planering för nollningschema 
och ansökning inför phaddrar har påbörjats.  
Adam: Haft överlämningsmöte med Ebba.  
Anton: Det är multiboll på sportkvällen.  
Alfred: Träffat likabehandlingsombuden, de känns taggade så de är kul. 



Cassandra: Fixar lite och donar med Cafet. Tar fram att de kan bakas kanelbullar på plats. 
Nestor: Gör rullande arbete för att få ihop utskottet.  
Daniel: Jobbat med annonsering, fixat avtal med sponsorer och startar upp sina posterna 
inom utskottet.  
Sandra: Haft möte med strategigruppen. Jobbat med diverse bokningar till storskihptet samt 
påbörjat inför vårterminsmötet. 
Ellen: Haft möte med Stefan och jobbar gemensamt med en student för att förbättra studie 
möjligheterna i v-huset. Har även varit på OK-möte, tagit med sig tips från Malin att man får 
gå på studiebesök om man är intresserad och även gå förbi kontoret och få ett ansikte på 
heltidarna. Hade uppe en diskussion angående valsystem, sektionernas långsiktiga mål och 
merch.  
Sofia: Fixat mycket med funktionärshoodie och kollar på budget inför kommande merch. 
 

§ 7 Informations från TLTH 
Oskar informerar om kårens Puben puben, en pub där man kan lyfta och diskutera 
angående miljöfrågor. Information angående om kårens verksamhetsplaner.  

 
§ 8 Inröstning av funktionärer 
Malin Wiik som cafékassör 
Agnes Högmark som caféförman.  
 
§ 9 Storskiphte 
Nestor har tagit fram en budget för matkostnader. Cassandra jobbar vidare med planering 
inför frukosten på söndagen. Sandra fixar fram en anmälningslänk och ett event på våra 
sociala kanaler.  Det behövs kontrollerar över sopsläning samt nyckelhämtning och ta en 
övrigt post för oförutsedda utgifter.  
En anmälningsavgift har beslutat till 100 kr samt 200 kr för BIIF-styrelsen. 
 

§ 10 Vårterminsmöte  
Sandra har påbörjat arbetet inför vårterminsmötet. Diskussion har påbörjat angående när 
mötet ska äga rum samt diskussionsmöten innan. Anton informerar att sektionens talman 
inte kommer att kunna närvara på mötet.  
 
§ 11 Beslutsummering 
Malin Wiik som cafékassör 
Agnes Högmark som caféförman.  
En anmälningsavgift för storskiphte har beslutat till 100 kr samt 200 kr för BIIF-styrelsen. 
 

§ x Beslutsuppföljning 
Ingen beslutsuppföljning gjordes.  

 
§ x Nästa Möte  
Nästa tisdag 11/2 i BIIFs-styrelserum.  
 

§ x MOFMA  
Mötesordförande Ellen Thunstedt avslutar mötet 13.00. 
 



 
 

Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 

 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Nestor Bacos 

 
 
 
Daniel Carlson Bjernald 

 
 
 
 
 


