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Beslutande

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

§ 356
OFMÖ
§ 357
Justeringspersoner
§ 358
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Sofie och Annie väljs till att jämte ordförande justera
mötets protokoll.
Andreas Stagnebo, datorgruppen
Hugo Norinder, likabehandlingsombud
Pernilla Lindau, jubileumsgruppen
Erika Lövström, revisor

§ 359
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 360
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-09-21 är justerat och godkänt.

§ 361
Beslutsuppföljning

Riskanalysen över V-foajé är utförd inför branschdagen.
Sofie har skrivit en budget för branschdagspuben.
Städveckor gällande BIIF-rummet är uppdelade på
styrelsemedlemmarna.
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§ 362
Information

Ordförande
Karl har ordnat med riskanalyser tillhörande alkoholtillstånden som
sökts till branschdagspub och ölprovning. Han meddelar också att
Robert Jönsson kommer att hålla tal på jubliéet, där en present till
BIIF samtidigt kommer att delas ut.
Sekreterare
Agnes har utlyst två suppleantposter och skrivit protokoll.
Kassör
Sofie har kassörat samt pratat med Kina från Bi12, vars
reseföreningspengar kommer att tillfalla BIIF under veckan.
PR-chef
Josefin har tagit upp kontakten gällande tillbakalämnandet av
trasiga overaller.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har jobbat med branschdagen och öppnat upp anmälan till
nästa lunchpresentation den 7e september.
Sportbas
Annie har skickat in pappren tillhörande alkoholtillståndet för
ölprovningen och tar upp diskussion kring när anmälan dit ska vara
öppen. Ikväll anordnar hon löparkväll med AktU och biljetter till
Paintball Battle kommer att säljas imorgon lunch.
Revisor
Erika har ingen ny information sedan sist.
Likabehandlingsombud
Hugo berättar att det är uppstartsmöte med samtliga
likabehandlingsombud inom kåren på torsdag.
Datorgruppen
Andreas meddelar att han kommer att finnas tillgänglig för
styrelsen som IT-support framöver.

§ 363
Beslut till följd av information

Beslut: Anmälan till ölprovningen kommer att vara öppen
2-6 oktober.
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§ 364
Branschdag/jubileum

Branschdag
Styrelsen och AMK-gruppen hade i fredags ett separat möte
gällande branschdagen där det mesta togs upp. Det som tillkommit
är att parkeringsbiljetter ännu inte är inköpta. AMK-gruppen
jobbar med detta och kollar även på back-up-planer.
V-café finns för BIIFs förfogande från 15.00. Agnes och Karl åker
och handlar under tisdag eftermiddag.
Jublieum
Tygmärkena har skickats under dagen och bör alltså komma fram i
tid. Bordsplaceringen är färdig och är uppdelas klassvis. Efter att
Jesperspexarna tackat nej har andra kontakter tagits. Då det med
annan spexare verkar bli betydligt dyrare kommer spex förmodligen
att uteslutas från sittningen.
Det finns nu tillräckligt många jobbare för alla tre jobbtillfällen, en
fotograf är bokad och likaså DJ.
BIIF tar med och sätter upp en roll-up under dagarna och
jobileumsgruppen lånar två klickare som används vid in- och
utsläpp.
I förrådet finns en skänkt overall från 1986, denna vore rolig att på
något sätt visa upp under kvällen.

§ 365
Suppleanter

§ 366
Höstfest
§ 367
Övrigt

Flera motiveringar har skickats in.
Beslut: Linn Sahlberg, Bi16, och Joel Hellbe, Rh16, väljs in till
suppleanter inom BIIF.
Beslut: Punkten bordläggs till nästa möte.
Sofie har fått en förfrågan om ifall bruna tomma ölflaskor från
onsdagspuben eventuellt kan skänkas bort. BIIF får ingen pant för
flaskorna.
Beslut: Det är okej att skänka bort dessa flaskor.

§ 368
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 369
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 6/10 12:10 i BIIF-rummet.

§ 370
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Sofie Andersson, justerare

Annie Lennartsson, justerare
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