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Felicia Klint
Karl-Magnus Larsson
Ebba Johnsson
Lorentz Brännström

§ 330
OFMÖ
§ 331
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Karl-Magnus Larsson och Manne Malmberg väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 332
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 333
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 334
Föregående mötesprotokoll
§ 335
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2017-09-28 och från 2017-10-05 är justerade och
godkända.
Det har inte kommit fram något nytt gällande företagsannonserna,
men Lorentz och Manne ska kolla vidare med detta.
Lorentz har fixat med jobbannonserna på hemsidan och ska bara
kolla med Olivia hur det sista ska se ut.
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Olivia pratade om vår idé gällande ett julmys med V-styrelsen på
sektionens styrelsemöte. Då framkom det att V-sex kommer hålla
en pub den 15:e december. Förslaget att ha ett julmys för bara
BIIFs medlemmar innan puben lyftes och det fick bra respons från
V-styrelsen. BIIF kör ett julmys innan V-sex pub den 15:e
december.
§ 336
Information

Ordförande
Olivia har haft möte med V-styrelsen där man börjat titta på
enkäten från diskussionsmötet. I övrigt har Olivia gjort sitt löpande
arbete som lugnat ner sig lite den senaste tiden.
Sekreterare
Vicktor har justerat sina protokoll från föregående veckor. Han har
svarat på valberedningens frågor gällande höstterminsmötet och
hjälpt Ida med lite saker inför höstfesten.
Kassör
Karl-Magnus har mejlat till sektionens skattmästare, Johan,
angående sektionsbidraget. Därtill har han skickat fakturor och
bokfört.
Studierådsordförande
Felicia har haft möte med övriga de övriga studierådsordförandena
på sektionen och varit på ett SRX-möte. Därtill har hon haft möte
med en som är intresserad av att söka hennes post.
Sexmästaren
Ida har fixat lunch till RUB-presentationen och ordnat med
kvällspresentationen. Under veckan har hon haft möte med
brandsex om höstfesten. Ida har också sökt alkoholtillstånd och
ikväll ska de provlaga maten till höstfesten.
PR-chef
Ebba har designat märket till Bi17 och varit i kontakt med
Premiemax för att få en prisbild på märkena. Hon har ordnat med
valberedningsuppgifter och haft möte med en som är intresserad av
att vara med PR-gruppen.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har haft en kvällspresentation tillsammans med FAST.
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Sportbas
Karin har genomfört sportrådets evenemang samt öppnat och
stängt anmälan till vinprovningen. Platserna tog slut fort.
Webbi
Lorentz har pratat med Ebba om valberedningsrelaterade frågor
samt ordnat med arbetsannonser på hemsidan.
§ 337
Beslut till följd av information
§ 338
Tentafika

§ 339
Höstfest

Inga beslut togs till följd av informationen.
Vi kör tentafika onsdag nästa vecka. Några bakar och några handlar
inför kakbaket. Bakningen sker på kvällen tisdagen den 17:e.
Förslaget är att baka något som går att göra i en långpanna,
exempelvis kärleksmums.
Ida vill ha hjälp att få fram mejllistor inför höstfesten, vilket
Vicktor hjälper henne med. Ida pratar med Aron och ber honom
att skicka ett mejl till de internationella studenterna.
Vi saknar en spexidé till förstaspexet. Olivia föreslår att vi har en
spexspånarkväll. Denna kväll blir den 30:e oktober klockan 16:00.

§ 340
Hemvändarinfo

§ 341
Bi17 märke

Felicia lyfte frågan om hur det fungerar med hemvändare på
sektionen under ett möte med de andra studierådsordförandena.
De visste inte om detta, men har undersökt detta vidare. Sigrid
kommer skicka ut information om detta, men Felicia frågar om hon
också ska skicka ut ett mejl om detta. Lorentz påpekar att folk inte
alltid har kopplat sina mejlkonton rätt och att det nog når ut till fler
människor om Felicia skickar ute ett efter Sigrid har skickat sitt.
Ebba har designat märket och har pratat med Premiemax. Det står
mellan att göra tryckta märke eller vävda märke. Ingen större
prisskillnad, men blir olika skärpa på märkenas motiv. Premiemax
kommer skicka bilder på hur det ser ut, därefter beslutar Ebba
vilken variant som blir bäst och beställer märkena.
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§ 342
Övrigt

Inköp av muggar inför resan har bytt ansvarsperson, Millica i
AMK-gruppen har numera ansvaret för det.
Lorentz föreslår att vi skulle kunna göra en film som presenterar
brandingenjörsprogrammet på ett bättre sätt än vad Saco:s film gör
i dagsläget.
Felicia undrade om vi ska presentera årets nolla innan höstfesten,
efter ett möte på kåren där en likande fråga har lyfts. Lorentz
menar att det är roligare om man inte vet om att man är bäst.
Manne föreslår att man berättar att mottagaren är nominerad, men
inte får prata om det. På så sätt får märker man lite hur personen
känner inför att få priset inför folk. Detta känns som en bra idé.
Sedan diskussionsmötet har det inte hänt mycket mer, men mötet
gav V-styrelsen mycket att jobba vidare med. Enkäten som
skickades ut i samband med diskussionsmöte har slutdatum på
måndag. V-styrelsen kommer gå igenom svaren på tisdag och vi i
BIIF-styrelsen går igenom dem på torsdag.

§ 343
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 343
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2/11 12:10 i BIIF-rummet.

§ 345
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Karl-Magnus Larsson, justerare

Manne Malmberg, justerare
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