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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-09-07

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

§ 309
OFMÖ
§ 310
Justeringspersoner

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

§ 311
Adjungeringar

Pernilla Lindau, jubileumsgruppen

§ 312
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 313
Föregående mötesprotokoll
§ 314
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2016-08-31 samt 2016-08-19 är justerade och
godkända.
Annie har kontrollerat att Korngården AB har F-skattsedel.
Den nya styrelseplanschen samt planschen inför branschdagen är
klara. Dessa får enligt husprefekten placeras på samtliga röda
anslagstavlor i V-huset.
Styrelsen har jobbat i V-café och samtidigt sålt märken vilket blev
mycket lyckat.
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Malin har bokat V:B till höstterminsmötet 28 november.
§ 315
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med Pernilla angående jubiléet.
Sekreterare
Agnes har skrivit och justerat protokoll.
Kassör
Sofie har under veckan kassörat och justerat protokoll.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på planeringsmöte gällande Den stora
pluggbrunchen (tidigare Den stora studiedagen) och startat igång
arbetet därikring.
Sexmästare
Under veckan har Johanna A jobbat med V-sex.
PR-chef
Josefin har färdigställt planscher till branschdag samt över styrelsen.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har haft möte med AMK-gruppen och informerar om att
presentationen med ÅF är ikväll.
Sportbas
Annie har kontrollerat att Korngården har F-skattsedel och att
ölprovning hos dem kommer att kosta 200kr/person, de vill ta
emot maximalt 25 personer. Sportbasbudgeten kommer att stå för
alkoholtillståndet och det diskuteras kring tid och plats.
Pernilla, jubileumsgruppen
Samuel kommer att vara serveringsansvarig under sittningen och
Erika ansvarar för att fixa jobbare. Texten som ska skickas ut vid
sökandet av jobbare skickas först genom Karl, själva ansökan
kommer sedan att läggas upp på V-sektionens hemsida. Det
kommer istället för en sexa anordnas en tackfest senare under året.
Kontrakt för fyrverkerier är skrivet på 15000kr, vad som händer
mellan sittning och släpp mer än fyrverkerierna är fortfarande inte
spikat. Under sittningen kommer förmodligen Jesper-spexarna att
uppträda.
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Hampus håller på att ta fram ett tygmärke och Lorentz är igång
med en text som ska upp på ett Facebook-event som kommer
läggas upp via BIIF.
I alkoholpaketet ingår en fördrink, ett glas vitt vin, två glas rött vin
och punsch. Det är uppe på diskussion att byta ut fördrinken mot
jubileumsölen.
BIIF funderar över hur mycket deras hjälp kommer behövas under
jubiléet och Pernilla svarar att de i nuläget verkar klara sig bra på
egen hand, styrelsen kommer finnas på plats för att rycka in där det
behövs. Förövrigt berättar Pernilla att de funderar på att stänga
släppet, som kommer att vara öppet för samtliga TLTHs
medlemmar, 02.00 istället för 03.00. Detta tycker styrelsen verkar
klokt.
Det är ungefär 150 stycken anmälda i dagsläget och anmälan
stänger i helgen, samtliga bör försöka pusha så många som möjligt
till att anmäla sig.
§ 316
Beslut till följd av information

Beslut: Annie föreslår för Korngården att ölprovningen ska gå av
stapeln 10 oktober 19.00 i V-supé.
Beslut: Malin och Pernilla går runt i klasserna och informerar om
jubiléet.

§ 317
Branschdag/jubileum
§ 318
Höstfest

§ 319
Mecenatkort

Beslut: Styrelsen kommer ikväll att ha ett separat möte gällande
branschdagen.
Styrelsen behöver bestämma vilka som ska anmodas utöver BIIFmedlemmar.
Johanna A informerar om att hon och brandsex kommer att
diskutera fram ifall maten kommer att cateras eller inte.
Beslut: De som anmodas är V-phös16, V-styret, L-Tek och
BRINN. Karl meddelar berörda om detta och att de inte kommer
att kunna bjuda med någon +1.
Beslut: Johanna A mailar ut festens datum till samtliga klasser.
Samtliga medlemmar i BIIF bör ha medlemsskapet bekräftat hos
Mecenat då detta ger BIIF en inkomst.
Beslut: Karl mailar medlemmar och informerar om att finns inte
BIIF med på respektive Mecenat-kort så ska detta meddelas till
kåren.

SID 3(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

§ 320
Övrigt
Maillistor och inlogg
Bi16 saknar en maillista, vissa Rh16-studenter saknar inlogg till
hemsidan och mailadresser behövs till studenterna på Master of
disaster-programmet.
Beslut: Johanna F kollar med Patrick angående mailadresser till
masterstudenterna.
Stockholmsresan
Malin berättar att det krånglat för AMK-gruppen gällande bokning
av tågbiljetter och undrar om de skulle kunna köpas med BIIFkortet. Sofie berättar att det finns en maxgräns på kortet vilken kan
vara dum att överskrida då det i sådana fall skulle försvåra övrig
inhandling under månaden.
Beslut: Någon inom AMK-gruppen eller BIIF kommer att få ligga
ute med pengarna de få dagar det tar innan ersättningen från BIIF
hamnar på kontot.
Prick vid missad presentation
Beslut: Informationen kring pricksystemet vid missade
företagspresentationer bör spridas på nytt. Vi den andra nådda
pricken får man fortfarande gå på presentationer men inte längre
beställa efterföljande mat.
Ovvar
Josefin informerar om att 4 av de 5 overaller som gått sönder inte
kan returneras då de inte är från samma tryckeri som
överenskommelsen gjorts med. Sofie påpekar att det viktigaste är
att skriva upp hur många som skickas och inte.
Bokföring
Sofie misstänker att det blivit fel i bokföringen de senaste fyra åren,
förmodligen på grund av att BIIF under åren säljer för mer än vad
som görs av med, och berättar att förrådet behöver inventeras
under hösten.

§ 321
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 322
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 15/9 12:10 i styret.
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§ 323
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Sofie Andersson, justerare
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