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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-08-31

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Karl Borg
Sekr. Agnes Broholm
Malin Björkqvist
Annie Lennartsson
Johanna Andersson
Johanna Fransson
Sofie Andersson
Josefin Andersson

§ 294
OFMÖ
§ 295
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Malin och Annie väljs till att jämte ordförande justera
mötets protokoll.

§ 296
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 297
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 298
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-08-19 är inte justerat och godkänt.

§ 299
Beslutsuppföljning

Pengarna från påskpuben är nu överförda till BIIF.
Jubileumsgruppen har fått fortsatt ansvar över att beställa
jubileumsölen.
Brandteknik kommer att stå för kostnaden av jubileumsgruppens
biljetter.

SID 1(4)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Viktoriastadion är bokad för volleyboll 11 december och innebandy
27 november.
§ 300
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret där det framförallt
framkommit att det inte städas ordentligt efter fester i V-huset. En
uppmaning till alla går ut om att tänka lite extra på just städningen.
Sekreterare
Agnes har förutom nollningsarbetet färdigställt protokoll.
Kassör
Sofie har under nollningen sålt kårens tygmärken.
Studierådsordförande
Johanna F har planerat in höstens studierådsmöten.
Sexmästare
Johanna A har utöver nollningsarbetet betalat in pengarna från
påskpuben.
PR-chef
Josefin har kontinuerligt publicerat bilder från nollningen på BIIFs
Facebooksida.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har fortsatt arbetet inför branschdagen och har i eftermiddag
möte med AMK-gruppen. Ett detaljerat infobrev ska skickas ut till
anmälda företag då det för tillfället droppar in mycket frågor.
Sportbas
Annie har bokat Viktoriastadion för de inplanerade volleyboll- och
innebandyturneringarna.

§ 301
Beslut till följd av information
§ 302
Branschdag/jubileum

Inga beslut.
Jubileum
Imorgon torsdag har Karl möte med Pernilla för en uppdatering
om läget. Det diskuteras kring ifall platser ska erbjudas till t.ex. Vfunktionärer om de inte fylls upp av brandare.
Beslut: Endast brandare kommer att bjudas in till eventet.
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Branschdag
Puben bör finnas med i det infobrev som Malin tänkt skicka ut och
därför behöver lite detaljer spikas. Info kring dagen måste även
spridas till studenterna vilket Malin dels tänkt göra genom besök i
klasserna och en plansch.
Beslut: En extra koll behöver göras kring ifall det finns tillräckligt
med sladdar.
Beslut: Johanna A kollar med Samuel angående tillfälligt
alkoholtillstånd för V-supé angående puben.
Beslut: 7 september har styrelsen ett kvällsmöte gällande endast
branschdagen.
Beslut: Josefin gör en plansch och Malin hör med husprefekten
om vart de kan sättas upp.
§ 303
Höstfest

§ 304
Öl

§ 305
Övrigt

Datumet för höstfesten, 19 november, bör börja spridas.
Beslut: Eventet ska marknadsföras tillsammans med samtliga
sportrådsaktiviteter och branschdagsinfo i ett kommande BI-info.
Annie har rekat angående ölprovning och Korngården AB är
intresserade av att komma till LTH den 10 oktober. Sofie säger att
faktureringen inte ska vara några problem så länge de har Fskattsedel. Priset är under diskussion men verkar hamna under
250kr per person samt att ett tillfälligt alkoholtillstånd för V-supé
på 1400kr även måste sökas. Beroende på hur många anmälningar
som kommer in kan övriga V-studenter komma att bjudas in. Sofie
påminner också om att Annie har en sportbasbudget.
Beslut: Priset är rimligt och Annie kollar om Korngården har Fskattsedel och pratar med Samuel angående alkoholtillståndet.
Beslut: BIIF kommer att stå för alkoholtillståndskostnaden.
V-café
På torsdag jobbar BIIF i V-café.
Beslut: Josefin och Johanna A står mellan 9-12, resten av styrelsen
står mellan 12-15.
Sälja brandmärken
Josefin undrar om brandmärkena ska säljas vid ytterligare tillfälle
förutom kårestivalen, V-märkena har tidigare i veckan sålts i V-café.
Beslut: De kommer säljas mellan 12.30-15.00 på torsdag medan
BIIF jobbar i V-café. Karl går ut med informationen på BIIFs
Facebooksida.
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HT-möte
Beslut: Brands höstterminsmöte bokas in till 28 november och
Malin bokar V:B till ändamålet. Även denna infon bör finnas med i
kommande BI-info.
§ 306
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 307
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 7/9 12:10 i styret.

§ 308
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Malin Björkqvist, justerare

Annie Lennartsson, justerare
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