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Beslutande

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

§ 410
OFMÖ
§ 411
Justeringspersoner

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

§ 412
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 413
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 414
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-10-12 är justerat och godkänt.

§ 415
Beslutsuppföljning

De nya öletiketterna är beställda.

§ 416
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret. BIIF har tillgång till V-café på
fredag eftermiddag innan höstfesten för förberedelser. Mötet med
Eva gick bra och hon tog till sig av åsikterna. Karl har anmodat Vstyret, L-tek, V-phös och BRINN till höstfesten.
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Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll.
Kassör
Sofie har kassörat lite samt kontaktat Robert Jönsson angående
pengagåvan, det var okej för honom med en banköverföring efter
årsskiftet. Hon har även justerat protokoll.
Studierådsordförande
Johanna F har kollat på schemaremiss och mailat om
studeranderepresentanter för programledningen.
Sexmästare
Johanna A har fortsatt planera inför höstfesten inklusive
affischfotografering och spex. Alkoholtillståndsansökan är
utskriven.
PR-chef
Josefin har gjort en affisch för sportrådets stora äventyr och även
ordnat med anmodan till höstfesten.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har haft möte med AMK-gruppen och bestämt vilka som
kommer följa med på Stockholmsresan. Ramböll har hört av sig
och är intresserade av en presentation och har även information till
sistaårsstudenter, Malin undrar om detta är något som BIIF ska
skicka ut. Bengt Dahlgren ät inbokade för kvällspresentation 19
januari och sedan intervjuer dagen efter.
Sportbas
Annie berättar att det 11 stycken anmälda till sportrådets stora
evenemang än så länge, och hon har varit på Boulé med AktU.
§ 417
Beslut till följd av information

§ 418
HT-möte

Beslut: Malin vidarebefordrar Rambölls jobbinformation till
Henrik Hassel då det är han som skickat ut liknande information
till studenterna tidigare.
Det bör mailas ut till samtliga medlemmar när sista datum för att
skicka in motioner till HT-mötet är.
Planera in ett kvällsmöte.
Beslut: Agnes kollar vad det står i stadgar och reglemente gällande
datum för motioner och informerar studenterna genom mail.
Beslut: Karl gör ett Facebook-evenemang för HT-mötet.
Beslut: BIIF ses för planeringsmöte 1 november.
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Beslut: Brandsex ansvarar för mellanmål under mötet.
§ 419
Höstfest

§ 420
Skiphten
§ 421
Kommande möten
§ 422
Övrigt

BIIF kommer att finnas som hjälp till brandsex under veckan,
BRINN tros komma under fredagen. Tidpunkt för tillgången till
Gasque beror på om någon tenta kommer planeras in där under
dagen.
Johanna A har gjort en planering som hon går igenom med resten
av styrelsen översiktligt. Brandsex önskar köpa in lite redskap till
matlagningen och undrar om det finns en budget för testlagning.
Likt tidigare år kommer tacopaj lagas som den tillagade maten som
ska finnas till försäljning enligt alkoholtillståndet, även panpizzor
och nachotallrikar kommer att säljas. Tal eller spex ska anmälas
genom Johanna A, och hon kommer även gå ut i Bi16 och berätta
om vad höstfesten är.
BIIF behöver spexplanera.
Beslut: Johanna A köper in en mandolin och en matberedare.
Beslut: Det är okej för brandsex att testlaga maten för samma
personpris som gäller på sittningen, samt smaka ett glas var av varje
vin.
Bestlut: BIIF ses på kvällsmöte 11 december för planering av
styrelseskiphte.
Beslut: Punkten stryks, möten redan inplanerade.
Information från husprefekten
Agnes har pratat med husprefekten Per-Gunnar angående mat- och
dryckesregler i V-husets lokaler. Det diskuteras också att Vstudenter inte får plats i V-huset, ett problem som nu ligger på
rektorsnivå.
Beslut: Agnes mailar ut ovan nämna regler och dubbelkollar med
PG så att städ och vaktmästeri förhåller sig till samma regler.
Beslut: Karl ber Patrik meddela andra sektioners styrelser att
uppmana sina studenter att utnyttja sina egna hus.
Beslut: Johanna F tar upp problemet med platsbrist på nästa SRXmöte.
Branschdag
Diskussionen fortsätter kring om hur ofta branschdagen borde
hållas. AMK-gruppen tycker det ska ligga i samband med jubileum
samt en gång mellan varje jubileum. Det var inte alla företag från
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branschdagen som stannade till jubileumsfirandet och frågan är om
det är bättre eller sämre för just företagen att de ligger ihop.
Beslut: Malin mailar och frågar företagen om deras åsikter i frågan.
Jubileumstårta
Enligt tidigare mötes diskussion.
Beslut: Annie, Agnes och Johanna A drar i tisdagstårta 22
november.
Julkort
Malin kollar upp lista över de företag som julkorten skickats till
tidigare år, samtliga styrelsemedlemmar får två kort att posta privat.
Beslut: Bild till julkortet fotas på lunchen 23 november.
§ 423
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 424
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 31/10 12:10 i BIIF-rummet.

§ 425
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Johanna Fransson, justerare

Sofie Andersson, justerare
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