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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-09-21

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

§ 339
OFMÖ
§ 340
Justeringspersoner

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

§ 341
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 342
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 343
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-09-15 är ej justerat och godkänt.

§ 344
Beslutsuppföljning

Karl har skickat ett informationsmail till samtliga medlemmar
angående datum för branschdag, sportrådsaktiviteter, höstfest samt
höstterminsmöte.
Josefin har beställt 100 jubileumstygmärken.
Agnes har utlyst de två vakanta valberedningsplatserna inom Bi16
och Bi13, skickat ut information kring hur valprocessen går till
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samt med hjälp av Johanna F utlyst en studierådsrepresentant från
Rh16.
Agnes har förberett ett Google-formulär dit nomineringar från och
med sektionssafarit ska skickas in.
§ 345
Information

På grund av tidspress bordläggs punkten till nästa möte.

§ 346
Beslut till följd av information

Inga beslut.

§ 347
Branschdag/jubileum

Jubileum
Karl informerar om att det går lite trögt med rekryteringen av
jobbare.
Branschdag
Malin säkerställer att samtliga kan medverka under hela onsdagen
samt tisdag kväll för förberedelser. På fredag kommer BIIF och
AMK-gruppen att ha ett gemensamt lunchmöte.
Namnskyltar till företagsrepresentanterna har diskuterats tidigare
men kommer inte att tillverkas.
Josefin berättar att roll-upen är beställd till skolans adress.
Ett företag med i branschdagen undrar ifall det finns möjlighet att
få tillbaka inbetalda pengar om färre representanter än de som är
betalda för dyker upp.
Beslut: Inga kreditfakturor kommer att skickas då BIIF redan haft
kostnader kopplade till samtliga anmälningar.
Puben
BIIF kommer att jobba under puben. Johanna A behöver även
hjälp med att handla och att laga mat under dagen. Hon upplyser
om att tre rätter ska kunna serveras varav en ska vara tillagad. Blir
något av maten över så kan detta sparas till den kommande
ölprovningen.
Beslut: Lasagne, piroger och panpizzor kommer att säljas under
puben. Sofie tar fram en budget för inköpen.
Beslut: Karl hjälper till att handla, Agnes hjälper till att laga mat.
Matlagningen börjar runt 15.00.
Beslut: På onsdag förmiddag samlas en lista in på de
företagsrepresentanter som ska gå på puben, detta krävs för
alkoholtillståndet.
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§ 348
Höstfest

§ 349
Städveckor
§ 350
Förfrågan om presentationer
från Henrik Hassel

§ 351
Webbi

§ 352
Övrigt

Karl och Sofie har haft möte med representanter från Bi12s
reseförening som har pengar kvar efter resan, dessa kommer enligt
föreningens stadgar att tillfalla BIIF. De önskar att pengarna ska
öronmärkas till alumniaktiviteter dit alltså höstfesten räknas.
Beslut: Pengarna från Bi12s reseförening kommer att användas
under höstfesten, Johanna A håller ansvaret.
Beslut: BRINNs motsvarighet till brandsex kommer inte att
tillfrågas om att jobba under kvällen.
Beslut: Karl skriver ihop ett schema över städveckor för BIIFrummet.
Henrik Hassel har ställt frågan till BIIF om det hade varit okej för
honom att kontinuerligt bjuda in riskhanteringsingenjörer för att
presentera deras arbeten för riskstudenterna. Då det kan tyckas
verka snarlikt de företagspresentationer som företag betalar för kan
det uppfattas som konkurrens, men idén är fortfarande god
framförallt för de riskstudenter som har annan bakgrund än
brandingenjören.
Beslut: Malin svarar Henrik och ber han förklara upplägget
ytterligare, vilket BIIF tror sig behöva innan beslut kan tas.
Karl tar upp problematik kring att webbis uppgifter inte hinns med
och det tråkiga i att hemsidan just nu står stilla. Karl föreslår att
antingen välja in en ny webbi eller att adjungera datorgrupp till
styrelsemöten, detta för att kunna använda den kompetensen
ytterligare och på ett smidigare sätt slippa mellanhänder.
Beslut: En representant från datorgruppen kommer att adjungeras
till styrelsemöten och då samtidigt hålla ansvar över de uppgifter
som tidigare tillfallit webbi.
Marknadsföra lediga tjänster
Malin har fått två förfrågningar om att skicka ut information
angående lediga tjänster. Diskussion uppkommer kring ifall detta
borde spridas från BIIF eller programledningen.
Beslut: Malin mailar ut informationen till medlemmarna efter
branschdag och jubileumsveckan.
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Tävling BRIAB
BRIAB har visat intresse för en företagspresentation under hösten
vilket tyvärr inte kommer att hinnas med. De tar därför gärna en
kväll i februari istället men undrar även om de under hösten skulle
kunna få anordna en tävling som BIIF då skulle hjälpa till att
marknadsföra.
Beslut: BIIF kan för en summa pengar marknadsföra tävlingen
samt sätta upp planscher om materialet skickas direkt från BRIAB.
Anslagstavla
Det finns funderingar kring vart anslagstavlor i V-huset kommer att
sättas upp, en idé är att dela upp tavlorna i tre – en del för vardera
program.
Beslut: Josefin kontaktar informationschefen i V-styret och frågar
hur tanken är.
Valberedning
Ingen motivering för valberedningsrepresentant inom Bi13 har
inkommit. Stadgarna säger att valberedningen även ska bestå av två
suppleanter vilket i nuläget inte är uppfyllt.
Beslut: Ebba Johnsson väljs in i valberedningen som representant
från Bi16, Bi13 kommer att sakna representant i år.
Beslut: Agnes utlyser två suppleanter.
§ 353
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 354
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 26/9 12:10 i BIIF-rummet.

§ 355
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Josefin Andersson, justerare

Annie Lennartsson, justerare
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