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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-11-11

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

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

§ 441
OFMÖ

Vice ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 442
Justeringspersoner

Beslut: Malin och Annie väljs till att justera mötets protokoll.

§ 443
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 444
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 445
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-10-31 är justerat och godkänt.

§ 446
Beslutsuppföljning

§ 447
Information

Medlemmarna är meddelade om hur motioner eventuellt skickas in
inför HT-mötet, och information har skickats ut på engelska till
utbytesstudenter angående höstfestens anmodan samt mat- och
dryckesregler i V-huset.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll, mailat ut information om
motionsskrivande samt kallelsen till HT-mötet. Hon har även
översatt och skickat ut mat- och dryckesreglerna för V-huset till
Master of disaster-studenterna och lärt sig lägga upp protokoll på
hemsidan.
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Kassör
Sofie har fakturerat berörda företag för annonserna på hemsidan
och kassörat. Hon informerar om att alla förutom fyra stycken har
betalt till höstfesten och dessa är kontaktade.
Studierådsordförande
Johanna F har censurerat CEQ-enkäter och räknat ut vilken klass
som kommer att få terminens CEQ-tårta.
Sexmästare
Johanna A har beställt mat och alkohol till höstfesten och övrig
planering är i full gång, mer under § 450.
PR-chef
Josefin har mottagit en overall som är trasig och kontaktat företaget
som kommer att skicka en ny i utbyte. Brandsprutan och riskvågen
är nu färdiggraverade och affischen för höstfesten är klar.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har varit iväg på Stockholmsresan som blev väldigt lyckad,
AMK-gruppen har jobbat superbra. Ett formulär kommer skickas
ut som underlag för en utvärdering till nästa grupp. Sista
lunchpresentationen för detta verksamhetsåret var med
Storstockholms brandförsvar under gårdagen.
Sportbas
Annie och sportrådet har genomfört sportrådets stora äventyr och
anmälan till innebrandyn är nu ute.
§ 448
Beslut till följd av information

Beslut: Annie skriver och informerar om innebrandyn på
Facebook.
Beslut: Johanna F beställer CEQ-tårtan och dubbelkollar med
Bengt Dahlgren angående sponsringen. Samma affisch som senast
används. När allt är kollat ska detta skrivas på Facebook.

§ 449
HT-möte

Kallelsen är utskickad och nästa fredag är sista dag för utskick av
föredragningslistan. De gemensamma propositionerna ska skickas
till Agnes senast söndag, frågor som dykt upp kring dessa
diskuteras och även ett nytt förslag dyker upp. Malin tar tag i fikat
med brandsex efter höstfesten.
Beslut: Agnes skriver en till proposition angående budgetförslag på
HT-möte i reglementet.
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§ 450
Höstfest

§ 451
Inventering förråd

§ 452
Övrigt

Alkoholtillståndet har krånglat en del men ska nu vara löst. Johanna
går igenom förutsättningarna för detta och hur ansökan redigerats
för att kunna bli beviljad. Mat och alkohol är som tidigare nämnt
beställt och brandsex är nöjda med genomförd provlagning. Några
jobbare har trillat in och Johanna A och Sofie diskuterar också
faktumet att BIIF-kortet överskridits.
Beslut: BIIF lånar ut pengar till Johanna A under inköpsperioden
för höstfesten.
Det som ska inventeras är pikéer, ovvar, medaljer, märken och
hoodies.
Beslut: Josefin tar huvudansvaret för inventeringen och tar den
hjälp hon behöver. Ska vara gjort innan jullovet.
Åtgärder BIIF-rummet
Agnes har pratat med husprefekten PG som gjort en skyddsrond
inom V-huset inkluderat BIIF-rummet. Det som ska rättas till är att
det endast får vara en mikro inkopplad på samma grupp samt att
kaffebryggaren behöver en timer.
Beslut: Johanna A tar hem kaffebryggaren och en mikro kopplas
ur.
Julmys
Beslut: Julmys kommer bli runt 17.00 den 14 december.

§ 453
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 454
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 17/11 12:10 i BIIF-rummet.

§ 455
Mötets avslutande

Vice ordförande förklarar mötet avslutat.
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Agnes Broholm, vice ordförande &
sekreterare

Malin Björkqvist, justerare

Annie Lennartsson, justerare
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