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BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-09-15

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

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

§ 324
OFMÖ
§ 325
Justeringspersoner

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

§ 326
Adjungeringar

Pernilla, jubileumsgruppen

§ 327
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 328
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-09-07 är justerat och godkänt.

§ 329
Beslutsuppföljning

Korngården har godkänt ölprovning 10 oktober 19.00 för
200kr/person.
Roll-up till branschdagen är beställd.
Malin och Pernilla har varit ute i klasserna och informerat om
branschdag och jubileum.
V-phös, V-styret, L-Tek och BRINN är informerade om att det
kommer att anmodas till höstfesten.
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Karl har mailat ut information kring vikten i att kontakta kåren
angående att ha BIIF-medlemskapet nämnt på sitt Mecenatkort.
Malin har mailat ut information angående prick-systemet vid
företagspresentationer.
§ 330
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret och informerar om att
Vinterfesten blir den 8 december.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll.
Kassör
Sofie har kassörat och justerat protokoll.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på SRX-möte, stått i V-café och anordnat en
studiekväll ihop med studierådet. Hon har också haft en
introduktion för de nya studierådsrepresentanterna från Bi16, Linn
Sahlberg och Joey Öström.
PR-chef
Josefin har designat och beställt roll-up och planscher till
branschdagen.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har planerat inför nästa presentation som är på måndag och
berättar att RUB-presentationen blev lyckad. Tågbiljetter till
Stockholmsresan bokas förhoppningsvis under dagen.
Sportbas
Annie har bokat in både ölprovning och sportrådets stora aktivitet
dit anmälningarna kommer att öppna vecka 38 respektive 42. Hon
har också anordnat en sportkväll tillsammans med AktU.
Jubileumsgruppen
Pernilla har varit på möte Daniel Nilsson och Henrik Hassel,
information kommer under § 332.

§ 331
Beslut till följd av information

Inga beslut.

§ 332
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Branschdag/jubileum

Branschdag
Angående kaffet: BIIF får låna termos och bryggare av V-café för
250kr per termos och Klara ser till att det finns tillräckliga mängder
kaffe hemma vid tillfället.
Malin har samlat in alla namn på de företagsrepresentanter som
även ska ha biljett till jubiléet och alla företag har betalt förutom ett.
Mattor finns tillgängliga om intresse finns.
Förövrigt är det endast elen och riskanalysen över V-foajé som är
oplanerade. Detta ligger just nu ligger hos husprefekten.
Beslut: Mattor ska användas utomhus, utanför entrédörrarna.
Jubileum
Alkoholen är beställd och svar angående alkoholtillståndet inväntas.
Det kommer inte att läggas upp något Facebook-event för
sittningen då detta räknas som marknadsföring och skulle kräva ett
annat slags tillstånd.
Under sittningen kommer Jesperspexarna att spexa,
Brandskyddslaget kommer att visa upp en film och de som ska tala
är: Daniel Nilsson ihop med Henrik Hassel, Pernilla ihop med Karl
och förhoppningsvis en representant från det allra första BIIF.
Konferencierer för kvällen blir Magnus Norberg och Nellie-Kim
Millbourn och ett sånghäfte med två sånger kommer att finnas till
hands.
Sittningen är slut 22.00 och släppet kommer att stänga 02.00. Det
kommer inte att anordnas någon mellanaktivitet då städningen
mellan släppet endast beräknas ta drygt 30 minuter, i den tiden
inkluderas då även de fyrverkerier som är bokade 22.30-23.00.
Jobbansökan är utskickad och även det framtagna märket har nått
BIIF som diskuterar för och nackdelar kring att beställa. Beställs
märken så är det viktigt att de marknadsförs ordentligt.
Beslut: Pernilla kollar upp om V-sektionen rabatt utnyttjats hos
Lundapyrot.
Beslut: Jossan kollar upp med tryckeriet om märkena kan levereras
innan jubiléet. Är detta möjligt ska 200 märken beställas och säljas
under branschdag och jubileum. Är senare leverans det enda
alternativet bör nytt beslut fattas.

§ 333
Höstfest
§ 334
Sektionssafari

Beslut: Karl mailar ut datumet för höstfesten.
22 september är det sektionssafari i V-foajé mellan 12-13.
Beslut: Styrelsen träffas och bakar 21 september.
Beslut: Agnes och Annie tar fram hållplatsen ur förrådet.

§ 335
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Övrigt

Valberedning
Nya representanter från Bi16 och Rh16 ska väljas in.
Beslut: Agnes mailar klasserna och meddelar att de som är
intresserade ska skicka in en motivering till henne 3-4 dagar efter
sändningsdatum. I mailet till Rh16 ska en kort beskrivning av vad
BIIF jobbar med, samt att en studierepresentant som inte tidigare
läst brand ska väljas in i studierådet, ingå. Johanna F finns
behjälplig för informationen kring studierådet.
Beslut: Agnes mailar samtliga klasser med information kring hur
valprocessen går till innan sektionssafarit.
Beslut: Agnes skapar en mail till valberedningen 2016.
Beslut: Nomineringarna kommer i år att ske elektroniskt istället för
med papperslappar, Karl och Agnes skapar ett Google-dokument.
Beslut: Förhållningstiderna för valprocessen är:
-   Nomineringsperiod 22-29 september
-   Listorna på de nominerade kommer ut 3 oktober
-   Motiveringsperiod 3-16 oktober.
Kvitton inköp BIIF
Annie ligger ute med pengar för inköp till BIIF-rummet.
Beslut: Sofie tar emot kvittona och ser till att det betalas tillbaka.
Information kring utlandspraktik
Malin har varit på möte med Sofia Månsson som gärna vill sprida
information kring möjlighet till utlandspraktik på programmet.
Beslut: BIIF hjälper gärna Sofia med att sprida information kring
detta, förslagsvis datum och tid till då Sofia kan sitta i exempelvis
V-café och informera personligen.
Dricka vatten i övningssalar
Agnes tar upp diskussionen igen angående vatten och mat i
övningssalar. I princip alla studenter har med sig vattenflaskor på
lektionerna och det blir ohållbart att inte kunna få använda dessa
inom salen.
Beslut: Agnes kontaktar husprefekten och tar upp frågan kring att
vattenflaskor kan godkännas att användas inom salarna.

§ 336
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 337
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 21/9 12:10 i styret.

§ 338
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Johanna Fransson, justerare
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