BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2018-01-18

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Olivia Wernberg
Sekr. Vicktor Riedel
Manne Malmberg
Karin Sandin
Ida Roslund
Felicia Klint
Karl-Magnus Larsson
Ebba Johnsson
Lorentz Brännström

§ 452
OFMÖ
§ 453
Justeringspersoner

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

§ 454
Adjungeringar

BIIF-styrelsen -18

§ 455
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 456
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-12-14 är inte justerat och godkänt.

§ 457
Beslutsuppföljning

§ 458
Information

Det kommer vara tacksittning för höstfestens jobbare den 16:e
februari på Göteborgs nation. Mer information kommer komma i
evenemanget.
Hela BIIF
BIIF-styrelsen har spelat biljard med ERASMUS-studenterna som
en välkomstaktivitet och förberett inför styrelseskiphte i helgen.
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Ordförande
Olivia har filmat presentationerna av examensarbete som varit före
och efter jul. Hon har ordnat med erasmusstudenternas
välkomstaktivitet. Olivia jobbar på sitt testamente till Jakob.
Sekreterare
Vicktor har, förutom sitt löpande sekreterararbete ordnat med
tacksitttningen på Göteborgs nation och ordnat med en bokning
inför styrelseskiphtet under helgen. Vicktor håller på med sitt
testamente till Fanny och att göra en instruktion om hur man tar
hand om skrivaren när de ger upp.
Kassör
Karl-Magnus har gjort sina sedvanliga uppgifter som kassör. Därtill
har han gått igenom hela bokföringen och korrigerat de fel som
fanns i den och har fortsatt utbilda Gabriel. Karl-Magnus har ringt
Skatteverket, eftersom vi fick en skatt på 18 000 från 2016 som vi
inte skulle fått. Man misstänker att det beror på ett misstag i
deklarationen och Karl-Magnus ska ansöka om att få göra om den.
Studierådsordförande
Felicia har censurerat pappers-CEQ och ordnat med faktura för
studierådets lunch som har blivit felaktig. Hon har skickat över en
hel del till Maja.
Sexmästare
Ida har tillsammans med Vicktor kollat upp tacksittning samt
skrivit testamente och haft två företagspresentationer. Ida ska ha
möte med Brandsex om deras skiphte ikväll.
PR-chef
Ebba har försökt lösa problemet med märkena, men det går sådär.
Hon har kontaktat Premiemax men når inte riktigt fram. Hon har
skickat sitt testamente och inventerat pikéerna med Jonas.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har haft företagspresentationer och jobbat med sitt och
Lorentz gemensamma projekt. Han har pratat med Denise om
AMK-posten.
Sportbas
Karin har skrivit klart sitt testamente och mejlat ut information om
volleyboll. Hon meddelar att det är lite klent med anmälningar för
stunden, men att de säkert kommer några i sista minuten.
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§ 459
Beslut till följd av information
§ 460
Streaming av EX-jobb

§ 461
Daniels Tack och Hej

Webbi
Lorentz har jobbat med Manne i deras projekt samt fixat med
hemsidan och gjort back-ups av den.
Inga beslut till följd av informationen
På fredag nästa vecka är det ex-jobb presentationer. Bi15 har
utflykt så ingen av oss kan vara på plats. Lorentz menar att man
skulle kunna dela det någon annan spelar in från vår Facebook.
Olivia kommer prata med Nils och säga att de får streama själva,
men att vi gärna loggar in och streama via vår Facebook. Om BIIF
vill fortsätta att streama presentationer kan avdelningen köpa in
bättre utrustning för det ändamålet. Ebba menar att det nog är
värdefullt för familj och vänner som inte kan se presentationerna
på plats och det kommer bli mer trafik till vår Facebook. Det blir
upp till nästa styrelse att bestämma om det.
Daniel Nilsson kommer förmodligen att sluta till sommaren och
ingen efterträdare är för närvarande känd. Det hade varit kul att
ordna någon form av avtackning innan sommaren. Det blir upp till
BIIF18 att ordna det om de tycker det är en bra idé. När Robert
Jönsson gick av ordna BIIF ett avtackningsevent på Lophtet.
Lorentz tror att det evenemanget mest bestod av häng, grill och
chill.
Ett förslag är att Daniel borde bli utsedd till hedersmedlem i BIIF.

§ 462
Märken Bi17
§ 463
Övrigt

Punkten utgår på grund av ingen ny information.
Jonas påpekar att storlekarna som finns i lagret har väldigt konstig
fördelning och att det inte finns tillräckligt många så att det räcker
för BIIF18. Han menar också på att det är problematiskt att
pikéerna är trycka på ett ställe och sedan skickas på tryck igen på ett
annat ställe. I det långa loppet blir det väldigt många onödiga
utgifter jämfört med om de köps och trycks på samma ställe.
Karl-Magnus menar att de pikéer som ligger i förrådet har ett
lagervärde och bör användas upp. Jonas föreslår istället att de säljs
som vanliga pikéer och att man beställer in enhetliga tröjor till
styrelsen varje år. Manne menar att de kan användas som
funktionärströjor när någon behöver representera BIIF men inte
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har en egen tröja, exempelvis under branschdagen. Olivia tycker det
är bättre med enhetliga och passande pikéer.
§ 464
Beslutssummering

BIIF18 köper nya tröjor.

§ 465
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 25/1 12:10 i styret.

§ 467
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Ida Roslund, justerare

Karl-Magnus Larsson, justerare
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