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§ 456
OFMÖ
§ 457
Justeringspersoner

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

§ 458
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 459
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 460
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-11-11 är justerat och godkänt.

§ 461
Beslutsuppföljning

Beslutsuppföljning senareläggs till nästa möte.

§ 462
Information

Ordförande
Karl har varit på styrelsemöte med V-styrelsen där det bland annat
bestämdes att storskipthe för V-sektionen kommer hållas den 1112 februari. Eftersom BRINN från Luleå kommer på besök i
samband med höstfesten har Karl skrivit ett schema för BRINNs
vistelse i Lund. Han har även talat med BRINNs ordförande
Emelie om att de vill spexa på höstfesten. Han har skrivit
propositioner till höstterminsmötet för BIIF och kollat igenom
gamla propositioner för V-sektionen och BIIF. Han har haft möte
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med Claude som är världsmästare på brand och betalat fakturan för
Gryningspyromanböckerna.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på möte med studierådsordförande på V och L
där de planerade inför en studiekväll som anordnas av kåren och
som V-sektionen håller i. Hon har också varit på möte med Patrick
van Hees om de internationella studenternas mottagning och hur
styrelsen ska förhålla sig till dem under resten av deras tid på LTH.
Hon har fört en dialog med ettorna om hur matten har fungerat där
det bland annat togs upp svårigheter med kursen och önskemål om
fler övningar. Detta vidareberättades till Daniel Nilsson som tog
upp åsikterna på ett möte med matteinstitutionen.
Sexmästare
Johanna A har planerat inför höstfesten. Hon har beställt mat och
fått matleveransen och håller på att fixa det sista inför helgen.
PR-chef
Josefin har skickat diplom för årets etta till tryck samt de prislistor
som ska sättas upp i baren på höstfesten. Hon har också gjort klart
höstfestaffischen.
Arbetsmarknadskontakt
Malin håller på att planera kvällspresentation med Willis och ska
öppna anmälan så snart hon fått svar från företaget. Hon planerar
även inför de intervjuer som ska hållas med Bengt Dahlgren och
ska se till att information snart kommer ut till studenterna så att de
har möjlighet att skicka in CV. Hon har också skrivit propositioner
till höstterminsmötet.
§ 463
Beslut till följd av information
§ 464
HT-möte
§ 465
Höstfest

Beslut: Johanna F ska skicka ut info om hur CEQ-enkäter
censureras till alla studenter.
Inget nytt.
Att hitta jobbare till kvällen är klart. Johanna A har lagt upp en plan
för fredagen och lördagen som bland annat beskriver vilka
personer som har ansvar för vad. Johanna meddelar att hon nu fått
växel från kåren. BRINN kommer från Luleå ner till Lund under
fredagen och stannar över helgen för att delta på höstfesten. BIIF
anordnar gemensamma aktiviteter med BRINN under helgen.
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§ 466
Internationella studenter

Karl har varit på möte med Claude som har funktionärsposten
världsmästare i BIIF. På mötet diskuterades bland annat vad
styrelsen förväntar sig av funktionärsposten för att klargöra
världsmästarens uppgifter. Styrelsen anser att det är
världsmästarens uppgift att översätta information från svenska till
engelska så att de internationella studenterna får ta del av den
information som berör BIIFs medlemmar. För att detta ska ske på
ett smidigt och professionellt sätt kom man fram till att
världsmästaren bör få en egen mail som denne kan använda för att
sprida information samt att den del som beskriver världsmästarens
uppgifter i stadgar och reglemente ska förtydligas.
Johanna F berättar vad som sades på mötet med Patrick van Hees
som är ansvarig för ERASMUS-studenterna. Studenterna börjar
den 11 januari och kommer då ha en introduktion. Under
introduktionen kommer styrelsen endast att närvara vid en kort
presentation för de nya studenterna. Ett presentationsblad ska delas
ut med information om bland annat de aktiviteter som anordnas av
BIIF under deras tid i Lund samt annan nyttig information om
Lund och LTH.
Beslut: Världsmästaren ska få en egen mail och världsmästarens
uppgift ska förtydligas i stadgar och reglemente.
Beslut: Josefin skapar ett presentationsblad med information till de
nya ERASMUS-studenterna. Styrelsen presenterar sig under
introduktionen.

§ 467
Övrigt

Julmys
Karl har bokat V-café till den 14 december.
Val av studeranderepresentant för Rh16
Johanna F meddelar att Josefin Andersson ansökt som
studeranderepresentant för Rh16.
Beslut: Josefin Andersson väljs in som studeranderepresentant för
Rh16.

§ 468
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 469
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 24/11 12:10 i BIIF-rummet.

§ 470

SID 3(4)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Josefin Andersson, sekreterare

Malin Björkqvist, justerare

Johanna Fransson, justerare
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