BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2017-05-04

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

§ 176
OFMÖ
§ 177
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Ebba Johnsson och Karin Sandin väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§ 178
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 179
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 180
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2017-04-20 är justerat och godkänt.

§ 181
Beslutsuppföljning

Lorentz har mejlat fyra företag angående muggar med namn på,
varav ett företag har hört av sig om att det är möjligt att göra. Har
inte fått en offert, men priset beror på vilken mugg man väljer.
Ida meddelar att Mannes tröja är på gång.
PG ska kolla på vårt internet igen efter ett missförstånd angående
rådande funktionalitet.
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§ 182
Information

Ordförande
Olivia har börjat ha personliga möten med styrelsemedlemmarna. I
övrigt rullar ordförandejobbet på.
Sekreterare
Vicktor har haft en lugn vecka och förberett inför BIIF-sittningen.
Kassör
Karl-Magnus har kassörat i allmänhet under veckan som varit.
Studierådsordförande
Felicia har haft en lugn vecka där hon haft ett lunchmöte. Daniel
Nilsson ville ha bilden de tog på vårterminsmötet, så Felicia
skickade den till honom.
Sexmästare
Ida har fixat mat till lunchpresentationen med Hoare Lea och pratat
med Bengt Dahlgren angående BTR-puben.
PR-chef
Ebba har kollat närmare på de vita loggorna. Hon har haft två
möten med PR-grupp, ett angående märke och ett angående
profilkläder. Mycket tid har gått till att redigera och behandla bilder.
Arbetsmarknadskontakt
Manne har haft företagspresentation tillsammans med Ida och
Brandsex. Manne har insett att vi inte kommer ha
företagspresentation innan sommaren då företaget i fråga drog sig
ur. Han har också arbetat med Stockholmsresan, vars datum lutar
mot att bli vecka 44, men svårt att få ihop det med schema och
företag i Stockholm.
Sportbas
Karin har haft lunchmöte med sportrådet och fixat inför fotbollen.
Hon planerar att göra ett pris för det vinnande laget i
fotbollsturneringen och undrar om hon kan köpa guldig sprayfärg.
Webbi
Lorentz har kollat upp muggarna med företag (se
beslutsuppföljningen).

§ 183
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Beslut till följd av information
§ 184
Logga

§ 185
Vecka 0

§ 186
Märken

§ 187
Övrigt

Inga beslut togs till följd av informationen

Under diskussionsmötet dök det upp en fråga angående hur loggan
ska se ut på muggarna. Diskussionen bordlades till dagens möte.
Alternativen stod mellan en logga med enbart konturer och en med
ett fält ifyllt. Styrelsen röstade enhetligt igenom ifylld färg.
Beslut: Tar logga med ifylld färg.
Genomgång av vecka noll.
Tanken är att vi planerar in ett socialt evenemang under vecka
minus 1.
Olivia föreslår att vi ansvar för ansvarsområden under hela vecka 0.
Manne föreslår därefter att vi spikar vilka ansvarsområden vi har
utefter aktiviteten.
Vicktor och Karl-Magnus kommer att ta filmansvar. Alla är
ansvariga för hitta på spex under sommaren.
Den största detaljplaneringen kommer ske i vecka 0. Lorentz
påpekar att vi verkligen måste ta vädret i hänsyn när vi gör
planeringar så att vi har en reservplan att falla tillbaka på om vädret
gör att aktiviteten inte går att genomföra.
SVL vill ha ett uppföljningsmöte den 16:e maj.
Beslut: Karin och Olivia går på mötet.
Karl-Magnus undrar om hur man gör med bussbeställningar, det
vill säga vilka vi ansvarar för och vem som betalar för det. Manne
föreslår att kolla upp alternativ till bussar efter uppföljningsmötet.
Beslut: Ebba löser bokning av V-bil asap!

Ebba visar upp ett par märken som PR-gruppen jobbat på inför
nollningen. Sharknado, Sleeping with a Fire engineer, Welcome to the
Danger Zone och Student Crossing godkänns av styrelsen som märken
PR-gruppen kan köpa in och sälja. Ebba kommer beställa in
riskhanteringsmärken också.
Manne vill köpa blommor/present dyl. till företagspresentation till
ungefär 300 kronor. Manne menar på att pengar finns med i
budgeten med marginal. Olivia yrkar dock på att bordlägga
diskussionen till nästa vecka.
Olle har pratat med Luleå och där uppe kör man tre spex.
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Lorentz är lite toastmaster till morgondagen.
Diskussion angående tygkassar och övriga bordläggs tillsvidare,
bygger på prisuppgifter.
§ 188
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 189
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 11/5 12:10 i BIIF-rummet.

§ 190
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Olivia Wernberg, ordförande

Vicktor Riedel, sekreterare

Ebba Johnsson, justerare

Karin Sandin, justerare
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