BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-08-21

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

Ordf. Martin Estlund
Sekr. Anna Henriksson
Linnea Hjelte
Karolina Lundh
Eleonora Grönlund
Dea Ternström
Pernilla Lindau
Johannes Corbee
Daniel Håkansson

§256
OFMÖ
§257
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Daniel Håkansson och Karolina Lundh väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§258
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§259
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§260
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-05-29 är justerat och godkänt.

§261
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§262
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Information

Ordförande
Martin har ordnat med diverse uppgifter inför nollningen. Under
kommande vecka kommer han ha möte med V-styret.
Sekreterare
Anna har justerat bussbokningen efter det nya schemat och
informerar att priset eventuellt kommer ändras.
Kassör
Daniel har fått ett antal fakturor som han ska betala och bokföra.
Studierådsordförande
Kina påminner att det fortfarande kvarstår uppgifter gällande
Årets Lärare. Hon informerar även att hon haft möte med Daniel
Nilsson och studierådsgruppen angående det nya upplägget på
utbildningen, samt att planerandet inför kommande studiekvällar
ska påbörjas.
Sexmästare
Pernilla har påbörjat arbetet med att ordna mat till events under
nollningen.
PR-chef
Dea har planer på att inventera nätförrådet och höra med Hampus
i PR-gruppen angående möjligheten att trycka hoodies via hans
kontakt.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har fått godkännande från två av tre företag angående
stockholmsresan. Hon har hört med ännu ett företag för att
ersätta det tredje som avböjt.
Ett företag har hört av sig med intresse av en
företagspresentation och Linus Östman i Bi11 har hört av sig
med förslag på ett finskt företag som kan kontaktas för
företagspresentation. Arbetsmarknadsgruppen ska engageras för
att hitta andra typer av företag än de vanliga konsultbolagen och
räddningstjänsterna.
Sportbas
Eleonora har fortsatt arbetet med skidresan.
Webbi
Johannes har rensat spamkommentarer på citatsidan och
förbereder inför kommande datorintroduktion.
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§263
Beslut till följd av information

§264
Kursgårdsspons

§265
Läsvecka -1

Beslut: Dea ska höra med Hampus i PR-gruppen om möjligheten
att trycka hoodies.
Beslut: Brandsex ska presentera sig under måndag läsvecka noll.
Linnéa och Dea har fått svar från fem av sex företag angående
fortsatt sponsring via annonser på hemsidan. Det behöver ordnas
med fakturor som ska skickas till dessa.
Beslut: Linnéa och Dea ska höra av sig till sista företaget och
höra om fortsatt sponsring.
Martin informerar vilka nollningsaktiviteter som är
färdigplanerade och vad som finns kvar att planera. Samtliga i
styrelsen ska tänka ut något att säga som presentation på
måndagen i läsvecka noll.
Det är vissa förberedelser kvar inför måndagen, bland annat ska
välkomstväskor hämtas och packas av styrelsen.
Beslut: Samtliga i styrelsen ska ha skrivit en egen presentation
fredag 22/8.

§266
Inventera nätförrådet

§267
Bi-info

§268
Filminspelning

§269
Nollningsinfo

Dea ska inventera nätförrådet under veckan och kontrollera så
saftblandarna fungerar. Hon ska även kontrollera ifall något på
inköpslistan till kursgården redan finns i förrådet.
Bi-infon som skrevs i våras ska uppdateras med senare händelser
för att vara aktuell. Infon ska skickas ut när maillistorna till Bi14
är aktiverade.
Beslut: Dea och Johannes ska skriva om Bi-infon så den är klar
till 1/9.
Martin har påbörjat arbetet med att klippa ihop
presentationsfilmen och informerar att det finns små sekvenser
kvar att filma.
Samlingen för nollorna i deras phaddergrupper inför
presentationsfredagen börjar kl.13:30. BIIF behöver vara på plats
senast kl.14:00 för presentation.
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BIIF-styret efterfrågas på grillningen för de nya riskstudenterna
under onsdag eftermiddag i introveckan. Den börjar vid kl. 16:00
och alla som kan ombeds vara med. BIIF ska efter grillningen
handla inför frukosten följande morgon.
§270
Ekonomi

§271
Sociala medier under nollning
§272
Försäljning av tygmärken
under nollning

§273
Höstfest

§274
Nordic Meeting

§275
Skidresan

Ekonomin i föreningen är stabil och det finns pengar till
kommande aktiviteter. Daniel ska titta på faktura om alkohol till
V-sektionen.
Beslut: Martin ska höra med V-styret hur det praktiskt ska lösas
att BIIF köper alkohol av V-sektionen till events.
Det diskuteras att BIIF:s facebooksida bör hållas uppdaterad med
bilder under nollningen. Det pratas även om att eventuellt skapa
en hashtag som rör BIIF.
Martin undrar om någon kan tänka sig att sitta och sälja märken
under märkesmålningen i läsvecka två.
Beslut: Dea ska sitta och sälja märken.
Pernilla har skrivit på kontrakt och därmed bokat gasquesalen till
höstfesten 22/11. Liveband borde bokas snarast och någon måste
ta på sig ansvaret att boka ett band. Vid bokning bör det frågas
om bandet har egen musikutrustning eller om de ska låna kårens.
Beslut: DJ:n på eftersläppet ska vara kårens egna.
Beslut: Anna och Dea ska hitta och boka ett Live-band.
Johannes har startat en drive där info från Nordic Meeting kan
samlas. Han bör maila och bjuda in Milan till denna.
Beslut: Martin ska ge Johannes kontaktuppgifter till Milan.
Skidresan planeras starta söndag läsvecka ett, period tre. Resan
kommer gå till Åre och bokas för 48 personer. Med boende och
liftkort för en vecka blir priset 4200 per person. Resan går att
avboka 60 dagar i förväg. Det bör göras en plansch för att
marknadsföra resan.
Beslut: Resan ska preliminärbokas.
Beslut: En plansch för att marknadsföra resan ska göras.
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§276
Övrigt

Inget övrigt.

§277
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§278
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 4/9 kl.12:00 i styret.

§279
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Daniel Håkansson, justerare

Karolina Lundh, justerare
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