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Beslutande

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

§ 507
OFMÖ
§ 508
Justeringspersoner

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

§ 509
Adjungeringar

BIIF-styrelsen 2017.

§ 510
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 511
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-12-01 är ej justerat och godkänt.

§ 512
Beslutsuppföljning

CEQ-tårtan är utdelad till Bi14 och studenterna blev mycket nöjda.
Malin har gjort färdigt utvärderingen av Stockholmsresan.
Alla adresser till julkorten är insamlade förutom två.
Beslut: När de sista adresserna kommit in postar Josefin samtliga
kort.
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Annie har gjort ett julmysevenemang på Facebook.
Beslut: Annie mailar en påminnelse om att anmäla sig för mat till
alla medlemmar.
§ 513
Information

Ordförande
Karl har haft ett första överlämningsmöte med Olivia och mailat
Daniel Nilsson angående nästa års Nordic meeting. På veckans Vstyrelsemöte där även efterträdare satt med valdes vakanta poster in
och en framtida funktionärströja diskuterades. Han informerar om
att det på måndag arrangeras pepparkaksbak och ikväll är det Vs
vinterfest. Karl har även utlyst BIIFs vakanta poster, svarat på
frågor kopplade till dessa, skrivit kallelse till detta möte och gjort en
riskanalys över V-café inför julmyset på onsdag. Och justerat
protokoll.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll efter HT-mötet.
Kassör
Sofie har kassörat, varit på pengakollegieutbildning och påbörjat sitt
testamente och planering av överlämning.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på programledningsmöte, hållit en studiekväll
och varit på möte med Daniel Nilsson och klassrepresentanter från
Bi16 angående låga resultat på senaste matematiktentan. Hon har
även censurerat CEQ-enkäter.
Sexmästare
Johanna A har varit på V-sexskiphte och börjat prata överlämning
med Ida.
PR-chef
Josefin har hämtat tillbaka brandsprutan och riskvågen, redigerat
och lagt upp bilder från höstfesten och gjort en ny Bi-info.
Arbetsmarknadskontakt
Malin berättar att Brandkonsulten vill skicka presenter till de äldre
studenterna på programmet och de kommer att skickas för
utdelning på skolan så fort som möjligt. Hon berättar att Bengt
Dahlgren vill sätta upp en egengjord plansch inför intervjuerna i
januari och har även haft överlämningsmöte med Manne.
Sportbas
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Annie har planerat skiphte med AktU och börjat förbereda inför
volleybollen på söndag.
BIIF 17
BIIF17 har påbörjat sina överlämningsmöten och följt med
företrädare på möten och utbildningar. De har även anordnat en
förträfflig överlämningsmiddag som BIIF16 blev bjudna på under
onsdagskvällen.
§ 514
Beslut till följd av information

§ 515
Julmys
§ 516
Hall of flame

§ 517
Vakanta poster

§ 518
Skrivaren

Beslut: Malin mailar underlaget till Bengt Dahlgrens plansch till
Josefin som printar och sätter upp den så fort som möjligt. Ingen
extra betalning tas för affischen.
Beslut: Information ska läggas ut i klassgrupper under söndag
kväll.
Annie påminner om att sidan Hall of flame på hemsidan inte
uppdaterats det senaste, i dagsläget saknas bilder på vinnare i
senaste fotbollsturneringen, innebrandyn samt det stora äventyret.
Beslut: Agnes lägger upp de bilder som saknas på hemsidan.
Två motiveringar har kommit in till posten som PR-chef. Olivia
påpekar att det vore bra att ha posten tillsatt innan jul och att
anordna ett extra föreningsmöte hinns enligt stadgar inte med till
dess. Det diskuteras om det bör genomföras intervjuer där endast
Olivia och Karl närvarar eller mer likt ett traditionellt anförande där
bägge styrelsegrupper skulle finnas på plats.
Beslut: Korta anföranden följt av förberedda frågor kommer ligga
till grund för diskussioner kring vem posten passar bäst. Karl frågar
kandidaterna om de är tillgängliga under måndag lunch och de som
kan från BIIF16 och BIIF17 är välkomna att närvara.
Karl påpekar att skrivaren har slut på bläck och föreslår att en ny
inköpes om underhållskostnader skulle överstiga kostanden av en
ny.
Beslut: BIIF17 får under deras verksamhetsår besluta sig för
huruvida skrivaren byts ut eller inte.
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§ 519
Överlämning

§ 520
Skiphten

§ 521
Märken

§ 522
Övrigt

Karl uppmanar till att boka in överlämningsmöten och skriva
testamenten. Det gemensamma testamentet kommer skrivas under
januari månad.
Josefin berättar att det inte finns större storlekar än large i pikéerna
på lager så behöver BIIF17 större bör de beställas snarast.
Beslut: BIIF17 provar pikéer direkt efter mötet. Behöver nya
beställas så gör Josefin det.
BIIF17 har fått datumen för kommande styrelse- och brandskiphte
och en lista över BIIF17s fobier skickas till Karl senast söndag då
BIIF16 håller kvällsmöte angående styrelseskiphtet. Agnes står nu
som ansvarig för brandskiphtet vilket bör bytas ut då BIIF17 är de
som kommer arrangera det hela.
Karl meddelar att storskiphtet för alla V-funktionärer kommer vara
11-12 februari.
Beslut: Agnes kontaktar studentgården i Skanör och ber om att få
byta ansvarig för hyran till Olivia.
Ett mail har skickats till BIIF från en kille som önskar få ett
brandingenjörsmärke skickat till sig då hans pappa har en samling,
och det vore en perfekt julklapp.
Beslut: Josefin plockar fram två brandingenjörsmärken och två
RUB-märken och skickar till killen. Hon svarar även på mailet han
skickat.
Julstädning BIIF-rummet
Beslut: Städningen av BIIF-rummet ska vara klar till torsdag kväll,
15/12. Lista att följa finns på Facebook.
Instagramkommentar
Josefin uppmärksammar alla på att det inkommit en kommentar på
BIIFs senaste instagrambild. Några var utklädda till får och målade
mörka i ansiktet vilket ansågs kunna vara kränkande.
Beslut: BIIF tar åt sig av kritiken men står för bilden som får ligga
kvar.
LTU vill anordna Stockholmsresa
Malin har fått mail från studenter på LTU som vill arrangera en
Stockholmsresa. Diskussion uppkommer kring hur information
från BIIFs resa ska komma att delas med LTU eller inte. Extra
viktigt är att om en liknande resa arrangeras så ska priserna
kontrolleras och hållas på samma nivår för båda skolor.
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Beslut: Malin svarar och ber de specificera vilken information de
skulle önska.

Fakturering Willis
Lokalhyran håller på att göra om sitt system och kan därför inte
svara på vilken kostnad som kommer dras för presentationen förra
veckan. Detta krånglar till faktureringen till Willis då kostanden för
kvällen ännu är oklar.
Beslut: Malin kontaktar lokalhyran igen och förklarar situationen,
en fast summa behöver fastställas.
§ 523
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 524
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 15/12 12:10 i BIIF-rummet.

§ 525
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Malin Björkqvist, justerare

Annie Lennartsson, justerare
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