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Beslutande

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

§ 556
OFMÖ
§ 557
Justeringspersoner

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

§ 558
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 559
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 560
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-01-19 är justerat och godkänt.

§ 561
Beslutsuppföljning

Annie ansvarar för att Hall of Flame uppdateras med årets gångna
aktiviteter.
Överlämningsbilder har börjat läggas upp på Facebook och
fortlöper tills på tisdag.
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§ 562
Information

Ordförande
Karl har justerat protokoll, planerat och påbörjat personliga möten
och har imorgon sista överlämningsmötet med Olivia. Han har
planerat inför styrelseskiphtet, sorterat i sin inkorg och pratat med
Henrik Hassel om en presentation av riskhanteringsprogrammet
för Bi14. Han och Olivia kommer att gå på ett möte med Daniel
Nilsson angående likabehandling och årets Nordic meeting, Karl
ska också gå på ett möte gällande likabehandling med sittande och
tidigare ordförande för V och L-Tek och programledare för de tre
programmen inom V-sektionen samt SVL. Han har även fått en
förfrågan om utlåning av BIIF-rummet från branschdagsgruppen
som han vidarebefordrat till BIIF17.
Sekreterare
Agnes har under tentaplugget varit i kontakt med PG gällande
bland annat låsta salar. Hon har planerat styrelseskiphte, haft
överlämningsmöte med Vicktor och skrivit ut protokoll som sitter i
pärmen vilka hon uppmanar justerare att skriva under.
Kassör
Sofie har avslutat 2016 års bokföring men har bokslutet kvar. Hon
har även haft överlämning till Karl-Magnus som nu tagit över
mailen. Kassörat helt enkelt, och planerat styrelseskiphte!
Studierådsordförande
Johanna F har censurerat CEQ, varit på programledningsmöte, haft
överlämning med Felicia samt letat rätt på en bunt CEQ-enkäter
som varit på rymmen.
Sexmästare
Johanna A har haft en företagspresentation och planerat
brandsexskiphte.
PR-chef
Josefin har skrivit protokoll och mailat angående några av märkena
som ännu inte levererats. Hon har också planerat styrelseskiphte.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har pratat med Daniel Cederholm om att det är ovanligt få
ansökningar till RUB i år och diskuterat vad som kan vara orsaken
till detta. Till följd av diskussionen kommer Daniel att komma till
LTH under lunchen 6 februari och försöka fånga upp de som i
nuläget velar av studenter i Bi14 och Rh16. Malin har även justerat
protokoll, mailat med Briab gällande nästa veckas presentation,
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hållit en presentation, vidarebefordrat jobbannonser till Hassel och
planerat styrelseskiphte.
Sportbas
Annie har justerat protokoll och är igång med att planera
styrelseskiphtet.
§ 563
Beslut till följd av information
§ 564
Skiphte
§ 565
Tacksittning höstfest

§ 566
Mail om jobb

§ 567
Skidresa med BRINN

Beslut: Johanna A och Josefin delar info gällande RUB-lunchen till
Rh16 och Bi13.
Styrelseskiphtet diskuteras.
Annie och Malin föreslår fredagsdatum för tacksittning för de som
jobbade på höstfesten, inget passar riktigt bra.
Beslut: Annie och Malin kollar upp onsdagen den 8 mars på VG
istället.
En student har hört av sig med åsikter kring huruvida mail från
företag ska gå via programledningen eller BIIF, och om eventuell
betalning för den sortens marknadsföring. Frågan har diskuterats
tidigare och BIIF16 anser att dagens system är ett ok system.
Beslut: BIIF16 bollar vidare eventuella beslut om förändringar till
BIIF17.
BRINN har en planerad skidresa till riksgränsen i slutet av mars
och undrar om BIIF16 är intresserade av att följa med. Diskussion
förs.

§ 568
Övrigt

Inget övrigt.

§ 569
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 570
Nästa möte
§ 571
Mötets avslutande

Dagens möte är det sista officiella för BIIF16 </3
Beslut: Nästa möte planeras av BIIF17.
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Malin Björkqvist, justerare

Sofie Andersson, justerare
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