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

§ 471
OFMÖ
§ 472
Justeringspersoner

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

§ 473
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 474
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 475
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-11-17 är ej justerat och godkänt.

§ 476
Beslutsuppföljning

Malin har pratat med husprefekten angående hörsalen för HTmötet på måndag, allt är ok.
Alla kvitton från nollningen har lämnats in till Sofie.
Vidare jubileumsfirande i form av tårtbjudning är genomfört och
blev mycket uppskattat.
Bild för styrelsens julkort är tagen.
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§ 477
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret där de bland annat planerat Vsektionens funktionärstack som är på lördag. Han har varit med på
första dagen av sektionens HT-möte, börjat skriva sitt testamente
och kommer lämna tillbaka överbliven alkohol från höstfesten idag.
Sekreterare
Agnes har förberett inför HT-mötet och bjudit RUB-studenter på
jubileumstårta ute på Revinge tillsammans med Annie.
Kassör
Sofie har kassörat och däribland betalat alkoholtillstånd till
kvällspresentationen med Willis samt skickat fakturan från
nollningen till brandteknik.
Studierådsordförande
Johanna F har hållit i ett studierådsmöte där de bland annat
diskuterat faktumet att många brandettor blivit underkända på
första deltentan i endimensionell analys. Hon informerar om att en
representant i studierådet kontinuerligt kommer försent eller
skippar möten vilket är ett problem, framförallt när mat är
förbeställd till möten.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har varit i kontakt med Willis som kommer på presentation
på tisdag och skrivit ihop ett mail angående kommande intervjuer
och presentation av Bengt Dahlgren som hon vill skicka ut under
dagen. Brandkonsulten har bett om studenters hemadresser vilket
är något som BIIF inte kan tillhandahålla. Malin har också pratat
ihop sig med brandsex angående fika till HT-mötet.
Sportbas
Annie har styrt upp beställning och hämtning av tårta till
jubileumsfirandena på Revinge och LTH och skrivit ett utkast till
volleybollsanmälan som kommer upp inom snar framtid.

§ 478
Beslut till följd av information

Beslut: Johanna F pratar med sitt studieråd angående vikten i att
dyka upp till planerade möten.
Beslut: Malin skickar ut mail om presentation och intervjuer med
Bengt Dahlgren.
Beslut: Brandkonsultens förfrågan om hemadresser
vidarebefordras till Daniel Nilsson och Henrik Hassel.
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§ 479
HT-möte

§ 480
Höstfest
§ 481
Ej betalande företag

§ 482
Skiphten
§ 483
Julmys

En påminnelse till alla om att förbereda frågor till kandidater under
mötet. Karl kommer dra en allmän information om vad som hänt
under året innan de postspecifika informationspunkterna påbörjas.
Det diskuteras hur stort antalet närvarande tros bli med tanke på
hur mycket fika brandsex ska förbereda, samt allergimat.
Beslut: Malin tar med sin dator för att koppla upp mot projektorn.
Beslut: Johanna A skriver ihop en infopunkt och lite frågor till
hennes efterträdarkandidater som övriga kan ställa då hon inte kan
närvara på mötet.
Beslut: Röstningsapplikationen E-Vote kommer att användas
under mötet. Karl fixar inloggning till dessa.
Beslut: Brandsex gör fikat laktosfritt, köper glutenalternativ samt
frukt och chokladboll till veganer och vegetarianer.
Beslut: Agnes lägger upp en påminnelse om mötet på Facebook på
söndag kväll där info om fikan samt att ha sin telefon laddad för EVote ska ingå.
Höstfesten blev fantastiskt lyckad. Karl lämnar tillbaka överbliven
alkohol under dagen.
Olsson Fire har ännu inte betalt sin faktura för sin
företagspresentation tidigare i år och svarar inte längre vid försök
till kontakt. Om den förblir obetald kommer styrelsen meddela
kåren, BRINN och brandteknik om problematiken som en liten
varning inför framtiden.
Beslut: Malin mailar ännu en gång och berättar att om betalningen
inte är gjord innan mitten av december kommer ovan nämnda
parter informeras om beteendet och företaget kommer inte att vara
välkomna tillbaka.
Planering inför skiphten.
Karl har bokat V-café för julmyset den 14 december, start 17.15.
En quiz vore roligt att ha. Information om myset bör spridas
ganska snart. Vidare planering bordläggs.
Beslut: Datumet kommer ut under HT-mötet på måndag och
Annie mailar ut det till samtliga i mitten av nästa vecka.
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§ 484
Övrigt

Fika innebandy
Beslut: Annie inhandlar frukt.
Aktivitetskalender
Annie förslår att styrelsen kan sätta upp en terminskalender på
något av fönstren in mot BIIF-rummet som skulle visa alla
evenemang planerade under perioden. Hemsidans kalender borde
även den uppdateras med fler event.

§ 485
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 486
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 1/12 12:10 i BIIF-rummet.

§ 487
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Sofie Andersson, justerare
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