
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Susanna Sjöstrand 
Näringslivsansvarig              Ebba Gipperth 
Skattmästare              Filip Bodin 
Utbildningsminister              Josephine Gertsson 
Sexmästare Rikard Aho 
Cafémästare              Ellen Karlström 
Øverphøs Isabelle Andersson 
Informationschef Märta Kjellberg 
BIIF ordförande Jakob Kullmann 

 
 
§ 1 MOFMÖ 
Ordförande Susanna Sjöstrand förklarade mötet öppnat 12:10 
 

§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Filip Bodin som protokollförare. 
 

§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutade att godkänna Bella och Kullmann som 
justeringspersoner. 
 

§ 4 Adjungeringar 
Mötet godkänner att Karl och Sophia från kåren 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordningen godkänns 

 
§ 6 Runda bordet 
Josephine- Haft studiekväll. 
Ebba - Bokat in 2 lunchföreläsningar. Mentorskapsinfo imorgon. 
Rikard - Haft sittningar förra veckan.  
Filip - Bokföring, löpande arbete och skrivit kontrakt. 
Bella - Efterarbete efter nollning, bla enkäter. 
Ellen - Lunchmöte med cafeet om events i höst.  
Susanna - Har suttit med lejla med föredragningslistan inför extrainsatt möte. Pratat med 
valberedningen. Husstyrelsemöte i slutet av förra veckan. 
Kullmann - Skickat ut mail om deras möte till BIIF:s medlemmar. Tagit fram förslag med 
lejla.  
Märta - Kollegiemöte igår. Pratades om olika rekryteringsprocesser.  



 
 

§ 7 Information från TLTH 
Karl - Informerar om att det finns poster att söka hos kåren. Mecenatkorten har precis 
blivit utskickad. Ett nytt pris på att hyra kårens bil, det kommer bli lite dyrare. 
Sophia - Berättade om lite ändringar på poster i kåren, och hur detta kommer se ut. 

 
§ 8 V-konferens program 
Kullmann berättar om hur upplägget kommer se ut under denna långhelg och vad han 
och Lejla har kommit fram till att vi ska göra, och vad som behöver förberedas. 

 
§ 9 Bonsai Campus 
Gustav - Tjänsten har funkat bra som informationsapp. Smidigt att skapa och göra 
informationsinlägg. Det som funkat mindre bra är att man har inte kunnat schemalägga 
utskick. Man kommer inte kunna komma ifrån betalningsfunktionen.  
Tycker det är onödigt att ha Bonsai pay för VD sittningen, eftersom det var den enda där 
det skulle behövas.  
Kullmann - Bra om ett utskick görs till alla nollor där dom får svara hur dom uppfattade 
Bonsai osv. 

 
§ 10 V-dagen 
Kullmann - 3 från BIIF kan hjälpa till 
Rikard - Starttid vid 17:00. Vi samlas vid 15:00. Vi anpassar oss ut efter väder när det 
kommer till maten.  
 
Tanken är att alla får minst en hamburgare (gratis) till detta kommer det gå att köpa 
dricka. Det kommer anordnas quiz och pong-turnering. 

 
§ 11 Övrigt 
Josephine - Förslag om att lägga gymnasiedagen i april. Det borde bildas en kommitte 
som kan dra i detta för att det ska genomföras. Frågan om posterna är funktionärer eller 
inte diskuteras. 
 
Kullmann - Vill ha in alla 7 som sökt till jubileumsgruppen, vilket känns rimligt.  
Det diskuteras också om en storstädning med styret och phöset där styret, arkivet och 
förrådet städas.  
Susanna - Kullmann och lejla är rösträknare under det extrainsatta mötet. Märta protokoll 
 

§ 13 Beslutsummering 
Kullmann och lejla kollar upp boende.  
Bonsai campus läggs på is tills nollor har svarat på enkäten.  
 

§ 14 Beslutsuppföljning 
Susanna skrivit riktlinjer och kullmann har reviderat. 
Märta har löst skylt till caffeet angående ingen alkohol. 
Lejla har gjort diskussionspunkter till V-konferens. 
 

§ 15 Nästa Möte  
Nästa möte hålls 2018-10-02 i styrelserummet. 
 

§ 16 MOFMA 
Ordförande Susanna förklarar mötet avslutat kl 13:01. 



 

Vid protokollet 
 
 
Filip Bodin 

 
 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
  
Isabelle Andersson 

 
 
 
 
 
 
 
Jakob Kullmann 

 
 
 


