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Beslutande

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

§ 371
OFMÖ
§ 372
Justeringspersoner

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

§ 373
Adjungeringar

Pernilla, jubileumsgruppen

§ 374
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 375
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-09-26 är ej justerat och godkänt.

§ 376
Beslutsuppföljning

Branschdag och jubileum har genomförts och styrelsen är
supernöjda.
Det tillfälliga alkoholtillståndet till ölprovningen 10 oktober har nu
gått igenom.
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§ 377
Information

Ordförande
Karl har lämnat tillbaka överbliven alkohol från branschpuben,
växlat pengar och haft möte med V-styret.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll och sammanställt och skickat ut de
nomineringar som kommit in över funktionärer i BIIF 2017,
motiveringsperioden är nu öppen.
Kassör
Sofie har kassörat, växlat pengar och räknat på branschdagen där
hon nått ett resultat, info under § 381.
Sexmästare
Johanna A har hållit branschdagspub. Hon har även haft möte med
Karl och Sofie angående höstfesten och beställt mat till fredagens
lunchpresentation.
PR-chef
Josefin har satt upp affischer inför Stockholmsresan, det är
Hampus som gjort de, och lagt upp bilder på Facebook från
branschdagen. Hon har även skickat tillbaka medaljerna som
tidigare i år kom levererade med fel band.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har genomfört branschdagen. Anmälan är nu även öppen till
Stockholmsresan och hon meddelar att anmälan till morgondagens
lunchpresentation med SBB är full.
Sportbas
Annie har ordnat alkoholtillståndet till ölprovningen och ska ikväll
ha sin kickoff med sportrådet.
Jubileumsgupp
Pernilla drar all info under § 381.

§ 378
Beslut till följd av information

Inga beslut.

§ 379
Studeranderepresentanter

Beslut: Punkten bordläggs till nästa möte.
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§ 380
Läsårsindelning

§ 381
Branschdag/jubileum

Johanna F har skickat ut en internremiss angående
läsårsindelningen och bett styrelsen läsa igenom och tycka till. BIIF
skulle föredra att hålla kvar läsårsindelningen som den är nu, medan
studierådet som också blivit tillfrågade tyckte att en förändring
skulle ske vad gäller byte mellan sista läsårsveckan innan jul och
omtentaveckan efter jul.
Beslut: Johanna F framför både BIIF och studierådets synpunkter.
Branschdag
Hela dagen blev lyckad och Malin kommer att göra en utvärdering
som hon gärna tar in synpunkter till. Hon tänkte även skicka ut ett
tackmail till företagen där hon bland annat kommer ta in eventuella
tips eller synpunkter till kommande branschdagar.
Diskussionen som startades i våras kring att branschdag var femte
år känns för sällan tas upp igen, var tredje verkar bättre.
Beslut: Malin kollar stadgar och reglemente och ser om
förändringen av branschdagens frekvens behöver en proposition
eller om det räcker med ett medskickande tips till styrelsens
gemensamma testamente.
Beslut: Malin mailar brandteknik och berättar om tanken kring att
ändra branschdagen till var tredje år och att det i sådant fall inte
längre kommer att hänga ihop med jubileumsfiranden.
Jubileum
Jublieumsgruppen kommer också göra en utvärdering som BIIF
sedan kommer att få ta del av. De är nöjda med dagarna. Det som
är kvar nu är endast lite ekonomi och att arrangera tackfesten.

§ 382
Höstfest

Anmälan till höstfesten kommer vara öppen 17 oktober – 6
november genom ett Google dokument på hemsidan.
Budgeten är satt till 200kr/person för mat och 50kr/person för
dryck. Möjligheten till att servera jubileumsölen tas upp, i sådant
fall bör de feltryckta etiketterna bytas ut mot korrekt årtal.
Sofie har kommit fram till att pengarna från Bi12 förmodligen inte
kommer behöva skattas på varpå summan blir cirka 30000kr. Idéer
kring vad de bör spenderas på dyker upp: sänkta biljettpriser, bättre
mat, finare vin, band, spexare.
Förutom att bjuda Henrik, Daniel och Robert till höstfesten vill
BIIF även bjuda in Berit som en slags avskedsgåva för hennes
pension.
Övrigt att tänka på är vart alkoholen ska förvaras, alkoholtillstånd
och planeringen av BIIFs spex.
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Beslut: Josefin hjälper brandsex med att fota till planschen helgen
vecka 41.
Beslut: Daniel Nilsson, Henrik Hassel, Robert Jönsson och Berit
Andersson bjuds på biljetter till höstfesten av BIIF.
Beslut: Biljettpriset sänks från 350kr till 300kr, vid informationen
kring detta är det viktigt att vara tydlig med att det är ett undantag
så priset inte förväntas vara lika lågt till nästa år.
§ 383
Skiphten

§ 384
Pengar

Datum för de kommande Skiphtena bör sättas snarast.
Beslut: Styrelseskiphte preliminärt helgen 28-29 januari, BIIF
kollar upp datumen.
Beslut: BIIF-skiphte preliminärbokas till 18 februari, Agnes
kontaktar Skanör för att kolla tillgängligheten.
Branschdagen
Sofie har räknat på branschdagen exkluderat försäljningen av
jubileumsmärkena som vid slutsäljning skulle ge en vinst på 312 kr,
vilket kan försummas. Resultatet blev cirka 150000 i intäkter och
81400kr i utgifter.
Utgifter
Föreningen behöver göra av med 80% av årets intäkter och förslag
till vart de extra pengarna kan läggas är sänkt biljettpris på
sportrådsaktiviteten och tårta för alla studenter som ett fortsatt
jubileumsfirande.
Roberts gåva
På höstfesten informerade Robert Jönsson om att han kommer att
skänka 10000kr till BIIF.
Beslut: Det ska undersökas när pengarna ska överföras, möjligtvis
under nästa verksamhetsår.
Kvitton
Sofie upplyser om att många kvitton saknas från nollningen vilket
inte är okej gällande redovisningen. Hon har skickat ut en lista på
de kvitton som saknas och uppmanar de som handlat vid tillfällena
att kontakta butikerna för kvitton.

§ 385
Ölprovning

Beslut: Brandsex kommer inte att jobba under ölprovningen, det
sköter BIIF själva.
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§ 386
Gryningspyromanen

En tidigare brandingenjörsstudent som skrivit boken
”Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd” undrar om Bistudenterna på LTH är intresserade av ett reducerat pris för boken.
Beslut: Karl frågar om mer exakta siffror och BIIF tar sedan
ställning till frågan.

§ 387
Nollningsutvärdering

Beslut: En nollningsutvärdering ska göras, förslagsvis på kvällstid.

§ 389
Övrigt

Inget övrigt.

§ 390
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 391
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 12/10 20.00 hemma hos Sofie.

§ 392
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Malin Björkqvist, justerare

Josefin Andersson, justerare
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