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FORMALIA
s 1. oFx,IO

Ordförande förlda:iz; mötet öppnat.

$ 2. Mötets behöriga utlysande

Nlötet förklaras behörigt utlyst.

$ 3. Fastställande av dagordnìngen

Dagordningen fastställd med två tillägg under övrigt.

$ 4. Adjungeringar

Inga

$ 5. Val av justeringspersoner

Egil Borg Bromée

$ 6. Föregående mötesprotokoll

Inga

RAPPORTER

Lund, 201-7-09-04

Mötesordflorande
Linnéa Sandström

Sekreterare
Sofia Christiansson

Justerare
Egil Borg Bromée

&il-

,4/

$ 7. Incheckning

Vi går en runda där allaL¡erättar hur de mår

$ 8. Styrelserâpporter

Linnéa: ÍJar pratat med Lundagård och svarat på fràgor
om novìschperioden, Planerar NIE D-faks förfes t.
Planerat upp året med Egil. Planerat året för FUNI och
styrelsen. Varit på möre med GIJN och

OI(. Varit på

LUS presidieutbildning, krishanteringsutbildning med
s tudentpräs terna och alkoholutbildning (C-cert).
Egrl: Har bytt bokföringssysrem, skaffar lZettle och flet
swishnummer till NIF. Beställt NIF-tröjor. Gjort
anmâlningsformulär inför novischperioden och börjat ta
emot betâlningar. Varit på LUS presidieutbildning,

krishanteringsutbildning med studentpräs rerna och
alkoholutbildning (C-cett).
Josefìne: Varit på S'\F. Haft möte med Tiia om clet nya
gemensamma utskotret, IJSIJ där de diskuterade
studentrepresentantutbildning.
Sofia: Uppdaterat hemsidan mecl nya aktiva och
novi s chrelat er^t. V

^rit

i kontakt med corfo

to gr

afen

gällande hennes äskan. Bekantat sig med hemsidan och

styrelseprotokoll. Haft möte med Rickard om
arbetsfördelning, ansvar och samarbete.

ïia-Nlarie: Jobbat mecl introcluktionsmejl till alla
program. Planerat AÀ4EE. Gratulerat Ä.rets Mäster.
Uppdaterat mejlen. Haft möte medJosefìne om USU
örn: Planerat och genomfört alkoholforeläsningen
inför novischperioden. Skickat meji till de sociala
Bj

utskotten med en kalleise till studiesociala
Lund,2017-09-04

Mötesordfürande
Linnéa Sandström

Sekreterare
Sof,ra Christiansson

Justerare
Egil Borg Bromée

¡7

&f^-

eftermiddagen. Varit med under taggveckan. Läsr

igenom gamla novischuwärderingar.
Rrckarcl: Haft kontakt mecl ultraljucl om annonsedng på

bildskärmar på BMC. I{ick-o€f-möte med Sofia gâllande
planering och strukrurering av samarbetet under året.

Ändrat inställningar och småfix med meilen.

BESLUT
$ 9. Mötestider [ör Fullmäktige hösten 2017

Styrelsen beslutar

att föreslit fullmäktige följande mötestider för hösten
FUNI2: 10/10 kI17.00
FUNI3: 1/11, kl1,7.00

ValFUM3:

22

/

1,1,

H

1,7.00

FUNI4: 11/12 kl 17.00
FIJNI5: 23/1,
$ 10. Ntötesticler för styrelsen hösten 2017

ÞJ

17.00

jörn yrkar pä att fTytta fram STYNIT all àen
Styrelsen bifaller yrkandet.

B

16

/

11

Styrelsen beslutar

att faststàl7a följande mötestider för hösten:
STYNI2:

11,

/9

UJ 1,7.00

ST\-NI3: 25/91¿ 17.00

ST\1I4: 2/10 kl17.00

STllI5:

1,7

/10 kl 17.00

Lund, 2017-09-04

Mötesordförande
Linnéa Sandström

Sekreterare
Sofia Christiansson

Justerare
Egil Borg Bromée

STYNI6: 2/11

H

17.00

STYi\I7: 16/11 kl 17.00
STYNIS:

27

/11 kl 17.00

STYNÍ9: 14/12 kl17.00
STYNI10: 25/1 þJ 17.00
$ 11. Expeditionstider
17

i Lund verksamhersåret

Styrelsen beslutar

/18
att fastställa töljande expeditionstider i Lund:
Nlåndag och onsdag 10-13 och fredag 12-13 med gratis

kaffe till medlemmarna pä mändagar 10-13.
$ 12. Expeditionstider

i Malmö verksamhetsåret

Stytelsen beslutar

17/18
att fastställa foljande expeditionsticler i Nfalmö:
Sista tisdagen

i mânaden klockan 12-14 med graris fika rill

medlemmarna.
$ 13. Fastställande av HST inom Corpus

Styrelsen beslutar

att föreslà fullmäktige art fasrsrälla fördelningen av HST
inom corpus enligt fciljande:
NIF

57,14D/o.

Se bilaga

$ 14.

Tillförordnande av valberedningsledamörer

V,\VS

33,420/o, SSGI g,44%

5a

Srytelsen beslutar

alt ttllförotdna Madeleine Lehander, Agnes Lindgren och
Isac Zia som tillfälliga ledamötcr i valbcredningen fram

till30/9.
$ 15. Âskan

Corfotograf

Björn yrkar på

Lund,2017-09-04

Mötesordforande
Linnéa Sandström

Sekreterare
Sofia Christiansson

Justerare
Egil Borg Bromée

dtt först utrecla vilka utskott som behöver vilka program
och däreFter ringa till Àdobe. Biörn jämkar sig med Tüas
yrkan.

Tiayrkar pä
att presiàiet unclersöker möjligheterna attköpa ett större
paket med fler licenser och att detta redovisas vid nästa
styrelsemöte. Om inget bra erbiudande hittas bifalles

corfotogtafens yrkan. Styrelsen bifaller yrkandet.
Se bilaga 7a

Mötet ajourneras i 5 minuter

DISKUSSION
$ 16. I(ontakt- och anhöriglista för styrelsen

Styrelsen fyller

i en kontakt- och anhöriglista som läggs in

i vår facebook-grupp.
$ 17. Sry"relsens arbetsrutiner

Vi diskuterar hur vi vill att våra arbetsrutiner ska se ut.
Bland annat vill vi att styrclsemöten ska böria med mat
17:00 och själva mötet ska börja 17:30. Stående
mötessalar är Locus Nledicus Lundensis och Falck

Hillarp på BN[C. På föregående möte bestâms om mötet
hålls i mötessalen cller hemma hos någon. Taladista förs

nät clet behövs och kan brytas vid replik, omnämnande
och sakupplysning.

Vi diskuterar schcman för vem som ska laga mat trll
s

tyrels emö ten, när s tyrels em edlemm arna ska v ara

p â'

FUNI och när presidiet behöver hiälp på exp-tidcrna.
.îe bilcga 9a.

Lund, 2017-09-04

Mötesordflorande
Linnéa Sandström

Sekreterare
Sofia Christiansson

Justerare
Egil Borg Bromée

Vi diskuterar hur vi vill representera MF på fester
Nlötet ajourneras i 5 minuter
$ 18. Iionkretiserìng av verksamhetsplanen

I(onkrctiseringen av verksamhetsplanen planeras dcn 2/9

kl
$ 19. Ol-dagen

/9 mecl start kl 1 1
Ol-dagen ar 8/9 kl 16:00. Linnéa och Egrl planerat
10-1,7 och

3

.

dagen. Sofia och Rickard planerar en presentation om
PR, hemsidan, facebook och instâgram. Alla i sryrelsen
ska presencera sig och vad de gör. Den fötsta clelen är

inte obligatorisk för gamla aktiva. På kvällen anordnar
N,IIFFOS en sittning för alla akava.
$ 20. Hälsningsgillet

Vi ska representera MF pâ hälsningsgillet. Sry'relsen står
där i pass. Vi vill bjuda på godis och ha cn tävJing med
spel, frågor och en gissningslek . Línnêa tar med spel.

Rickard kommer pà fràgor. Egil köper godis.
$ 21. Srudiesociala eftermiddagen

Sryrelsen ska ha ett eger bord på studiesociala

eftermidclagen där vi visar upp hela NIF och oss som
styrelse.

Vi

ska vara

tydhg med vad MF är och vad som

fìnns i IVIF. Presidiet fixar en kalender över lVfF-evenr
under året som vi ska sätta upp vid vårt bord.
S 22. NIF i sociala mecliet

.

Ordförande och infosekretera;te har rillgång rill
instagram. Bilder till instagram från utskott och aktiva
skickas ull Infosekre ter^re. E tt tyclligt Facebook-schema
ska ftnnas där dagarna är uppdelade i tíder och där

tiderna bokas av styrelsen och där utskotten har sina
bestämda tider. Rickard ska göra ett schema. Presidiet
samt PR och Infosekreteïare ska vara adminisrrarörer på
Facebc¡ok. Övriga styrelsemedlemmar ska vara redaktörer
på Facebook. De aktiva ska inte ha möjligher att lägga ut
saker på Facebook själva utan bilder och texter skickas

rill PR.
Nlånadsschema pà Facebook diskuteras.

Lund,20t7-09-04

Mötesordforande
Linnéa Sandström

fu6^'/'E

Sekreterare
Sofia Christiansson

Justerare
Egil Borg Bromée

Nfötet ajourneras i 5 minuter
$ 23.

Rrckard och Egil utforskar vad det fìnns för lämpliga
profìlproclukter sâ1nt offerter och lägger fram ett förslag

NfF-produkter

till kommande styrelscmöten där övriga
styrelsemedlemmâr kan komma mecl synpunkter.
Bordläggs till STY-442.

$ 24. Sponsorer

TILL SLUT
$ 25.

Att vi fått en ny heclersmedlem ska marknadsfötas och
vi diskuterar hut. Förslag ät att en liten artikel om

Ovrigt

honom ska göras på facebook och instagram samt
skickas ut i fakultetens nyhetsbrev. Detta ska göras i
samband med Corbalen.

Egil berättar att vi behöver köpa ny skrivare. Presidiet
ska söka mer information om detta och komma mecl en
äskan

till styrelsen.

s 26.

OFMA

Ordförande födclarar mötet avslutat.

$ 27.

Utcheckning

Styrelsen gàrlaget runt och berättar om hur mötet
kändes

BILAGOR
5

a. HST-fördelning I 7/ I

7a. Àskan

I

Corfotograf

9a. Scheman - ma| FUM och exp-tider
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