
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Vice ordförande   Sandra Nimmermark 
Informationschef   Sofia Johannesson 
Näringslivsansvarig               Daniel Carlson Bjernald 
Sexmästare    Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark 
Cafémästare                Cassandra Doggett 
Utbildningsminister   Alfred Jonelid 
Øverphøs    Natasha Majbrink 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Sandra Nimmermark förklarar mötet öppnat 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sofia Johannesson som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna  Alfred Jonelid och Cassandra Doggett som justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 

Mötet godkänner att Oskar Andersson och Rasmus Sandgren medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
Nestor: Har fixat inför Puben på fredag.   
Ellen: Haft möte med Concretum och SVL. 
Sandra: Skickat ut kallelse inför vårterminsmötet och tagit över uppgifter från Ellen de 
senaste dagarna. 
Natasha: Internationella phaddergruppen är klara. Kläder börjar bli klara. Påbörjat planering 
inför utbildning för phaddrarna.  
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Daniel: Lunchföreläsning på onsdag. 
Alfred: Planerar inför excel föreläsningen. Letar vidare för ytterligare föreläsningar 
angående intressanta ämnen.  
Cassandra: Brunch i söndags verkade gå bra. Haft kollegiemöte inför gemensam tackfest. 
Anton: Brunchen var kul och pub nu på fredag. Kom på sportkvällen.  
Sofia: Varit på kollegiemöte samt påbörjat jobbet inför sektionsträdet.  
 
§ 7 Information från TLTH 
Man kan söka till studentrepresentant på LUS! Finns massvis med spännande 
studentrepresentantsposter. Vill man veta mer kan man hitta hela listan och info om hur 
man söker på lunds universitets studentkårers facebooksida. 
Tentafrukost mån-torsdag i cornelis och i helsingborg på fredag. 
Val-FM är öppet, nominera.  
 
§ 8 Kylar till cafét 
Beslut: Vi beslutar att vi inte vill ha någon kyl från Redbull.  
 
§ 9  Brandutbildning 
Brandutbildningen i Luleå samt LTH vill utöka ansökningen till brandingenjörsprogrammet i 
sverige. Det handlar att marknadsföra programmet via en film. Upplägget är att Luleå fixar 
filmen och LTH står för marknadsföringen. Under torsdagen kommer de filma i V-huset och 
revinge.   
 
§ 10 Synas mer som styre 
Under lunchen den 25 mars sitter vi i foajen för att sektionensmedlemmar ska kunna prata 
med oss. Vidare intresse finns för till exempel myskväll i cafet eller häng i styret.  
  
§ 11  Examensdag 
Nestor pratar med källarmästeriet samt sexet angående intresse inför att jobba under 
puben. Är intresset inte stort caterar vi mat till puben istället. Rasums informerar att 
brandstudnterna har ett likande event samma dag, vilket han skulle lyfta till 
programansvarig för brand. 
 
§ 12 Övrigt 
 
Möte med likabehandling  
Ett lunchmöte med den 16 mars.    
 
Sponsor till ovvar 
Beslut: BIIF har rätt till att få tillhandahålla sponsor till brandovvarna utan att resterande 
sektionens ovvar blir sponsrade.  



 
 
Sponsor till nolleguieden: 
Phöset har erbjudande angående en sponsor som anspråkar för alkohol. Ett sådan 
varumärke kan ses som dåligt inflytande och utmanande för de nya studenterna.  
 
§ 13 Beslutssummering     
Vi beslutar att vi inte vill ha någon kyl från Redbull.  
Biif får sponsra sina ovvar.  
 
§ 14 Beslutsuppföljning                    
 
§ 15 Nästa möte 
Nästa tisdag den 10 mars  i styret. 
  
§ 16 MOFMA 
Mötes Ordförande Sandra Nimmermark avslutar mötet 12.58.  
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Cassandra Doggett 
 
 
 
 
 


