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Inför SM3
-

-

Stadga ändring, vill ändra i stadgarna så att styrelsen har rätt till att ändra i budgeten upp till 10 000
kr. Just nu står det ingenting om hur man gör vid budgetförändringar. Andreas pratar lite med de
andra sektionerna som vi vet har så här och Alexander får sedan driva det vidare.
Biff policy, eftersom nuvarande idrottsledaren vill styra upp idrottledandet lite så görs ett
styrdokument på hur B.I.F.F. och dess styrelse ska skötas.
Den policy B.I.F.F. har just nu:

Policy för idrottsföreningen
Syfte
Idrottsföreningen ska verka för ett sammansvetsat kamratskap på sektionen. Syftet med idrottsföreningen är att skapa en miljö där
sektionsmedlemmar kan koppla bort från studierna och ha roligt. Idrottsföreningens värdegrund bygger på tanken om teambuilding i samband
med fysisk aktivitet. På Bergssektionen värderas kamratskap mycket högt, detta har idrottsföreningen i syfte med att främja. I kombination med
samarbete, träningar och event skall även idrottsföreningen verka för en bättre fysisk hälsa på sektionen.
Styrelsen
Styrelsens syfte är ansvara och arrangera, aktiviteter, event och tävlingar för sektionsmedlemmarna. Styrelsen skall föra en tydlig och öppen
dialog med övriga medlemmar i föreningen samt vara lyhörda för önskningar och klagomål.
• Ordförande/kommunikatör – ser till att idrottsföreningen fungerar och uppfyller sitt syfte, marknadsför event samt tar kontakt med andra
sektioner.
• Vice ordförande/ekonomiansvarig – bokför utgifter och inkomster, håller koll på budgeten. Redovisningsskyldig för sektionsstyrelsen. Hjälper
allmänt ordföranden.
• Materiellare – ansvarar för att material och utrustning för aktiviteter finns samt ser till att dessa hålls i gott skick.
• Ettan – utökat ansvar på sektionen, hjälpa till med arbete, agera som kommunikatör mellan idrottsföreningen och sektionsstyrelsen samt se till
att tagga ettan så att den också tar del av idrottsföreningen.
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Ekonomiska resurser
De ekonomiska resurser som idrottsföreningen erhåller från sektionsstyrelsen samt friskvårdsbidraget skall idrottsföreningens styrelse
spendera på event, eventuell utrustning, samt hyravgifter för lokaler för aktiviteter.

-

-

Proposition angående balen, Felicia skriver en proposition där vi yrkar på att öka balens budget
med 10 000 kr.
Styrdokument för funkismedaljer, Andreas har skrivit en och kommer fixa lite mer med den nu och
sedan lämna den till resten av styrelsen för genomläsning.
Kamratstependiet, Hermina jobbar med det. SM3 ska vi välja vilka 3 vi vill skicka vidare. Julia ser till
att en sådan punkt skrivs till SM3.
Motionen angående Bergs records, hela styrelsen håller med om att det är en kul grej. Det vi vill få
med i vårat svar är att vi gärna ser någon typ av reglering på vilka rekord man tävlar om och hur
man tillsätter en kommitté. Vi ser gärna att motionsskrivarna testar att sätta ihop en bok och
kommitté och ser om intresset finns. Därefter får de kommer med förslag på vad de behöver.
KBM:s ekonomi 2015/2016, detta ska tas upp på SM3. Felicia pratar med Alexander och revisorerna
så att det blir gjort och kan avslutas.
Mötesordförande, Koller är tillfrågad av Andreas.
Öppna kandideringen till Vice och Ordförande, Julia ber Hermina (Elias) att se till att den öppnas
snarast!

Vigselbrev
Andreas har nu hittat vigselbrevet och kommer driva skilsmässan vidare.

Företagskväll i Harre, 19/4
Alla teknologer är inbjudna, men om det blir väldigt fullt ber de om att 2an prioriteras. Hela kvällen går ut
på att vi ska få träffa före detta Bergsmän och få veta lite mer om dem och vad de gör nu.
Program
17.00 Puben öppnas
17.30 Kvällens panel anländer
17.40 Panelpresentationer
18.30 Mingel och snacks
19.00 Middag
20.30 Fria aktiviteter

Anmälan kommer vara senast 7 april och det är ett begränsat antal platser till 70 personer.
Vi kommer fixa catering och sedan lämna faktura till dem. Julia kollar upp lämplig cateringfirma och lämnar
sedan ett förslag till dem. Ber Alexander fixa reklam.

Tvätta handdukar
Felicia tar med dem hem snart och lägger fram nya tills de blir tvättade.
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Övriga kommentarer:
Hela styrelsen har hunnit med lite träning tack vare middagar med W och maskin. Alla har gjort squats
under ”Punchen kommer” och Kopp har hunnit tränat armen lite extra när han har hällt upp bäska ur
maskins fina bäskaflaska.
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