BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-03-10

Tid

12:10

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§107
OFMÖ
§108
Justeringspersoner

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

§109
Adjungeringar

Johanna Hammarberg, phöskontakt

§110
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§111
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-03-03 är justerat och godkänt.

§112
Beslutsuppföljning

Agnes har pratat med Stefan Svensson angående kommande
aktivitet med ERASMUS-studenterna.
Annie har tagit kontakt med flera bryggerier om eventuell
jubileumsöl.
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Johanna F har haft möte med Henrik Hassel gällande
antagningen till riskhanteringsprogrammet.
Niklas har lagt in valberedningen som funktionärer på hemsidan.
De nyinvalda funktionärerna Sofia Månsson och Fredrik
Andersson har av Karl respektive Niklas meddelats om deras nya
poster.
Annie har öppnat anmälan till Brandförloppet.
Johanna A har ordnat alkoholtillstånd till påskpuben.
§113
Information

Ordförande
Karl har varit på veckans möte med V-styret där det bland annat
beslutades att sektionsbidraget behålls som i fjol, att det för
sammanhållningens skull minst två gånger per kalenderår ska
hållas event endast för V-sektionens medlemmar och att
serveringstillstånd kommer att sökas i V-café alla dagar utom
lördagar. Cafémästaren Klara uppmanar också medlemmar att
jobba i V-café då det ofta saknas jobbare.
Karl har även läst igenom information han fått av Pernilla samt
det gemensamma testamentet, haft utvärderingsmöte med
Johanna A och sångcanteurerna efter skiphtet och besvarat
ERASMUS-studenternas frågor ställda över Facebook.
Sekreterare
Agnes har pratat med Stefan Svensson angående kommande
aktivitet tillsammans med ERASMUS-studenterna och tagit
vidare kontakt med MSB. Hon har också skrivit protokoll och
fyllt på sitt utskriftskonto.
Kassör
Sofie har kassörat, sett till att en artikel gällande
branschdag/jubileum kommer med i nästa nummer av Bilagan
samt köpt frimärken.
Studierådsordförande
Johanna F har tillsammans med en representant från varje klass
haft möte med Henrik Hassel angående antagningen till risken.
Bi13 har fått undantag från de nya reglerna, ska Bi14 och Bi15
nå samma beslut kommer det förmodligen behöva tas till
rektorsnivå.
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Sexmästare
Johanna A har haft möte med brandsex där de utvärderat skiphtet
och diskuterat påskpub och höstfest. Johanna har också kollat
upp rutten som körts med utlånad bil i samband med skiphtet.
PR-chef
Josefin har fortsatt jobba med Bi-infon som krånglat en del. Hon
har också gjort färdigt påskbilden och mailat tidigare
leverantörer av overaller.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har haft möte med AMK-gruppen som internt kommer ha
största ansvaret för stockholmsresan som förmodligen blir av i
slutet av november. Hon meddelar också att många företag vill
komma i höst och undrar om det är okej att hon försöker få de
intresserade av våren istället. Malin har också varit på möte med
Henrik Hassel och Daniel Nilsson om branschdag/jubileum.
Sportbas
Annie har fortsatt kontakta fler bryggerier om jubileumsöl och
skickat ut anmälan till Brandförloppet. Hon meddelar också att
AktU har flyttat beerpongen till kvalborg, 29/4.
Webbi
Niklas har lagt upp de senaste protokollen samt valberedningen
som funktionärer på hemsidan och fortsatt att fixa små buggar.
Datorgruppen har haft möte gällande brandLANet och Niklas har
kontaktat ny potentiell kursgård.
§114
Beslut till följd av information
§115
Branschdag/jubileum

Beslut: Malin får be företagen fundera över att komma i vår
istället.
Sofie, Karl och Malin har tillsammans med Pernilla i
jubileumsgruppen haft ett möte med Daniel och Henrik där det
bland annat bestämdes hur informationen ska nå företagen: Det
första mailet ska komma från brandteknik och gå ut till alla
alumner, och kommer innehålla ett Google-formulär där
företagen kryssar i intresset för branschdag, jubileum och
konferens. Därefter tar berörd ansvarig kontakt med de som visat
intresse för sitt ”område”. Om ett företag är med på
branschdagen får de i samma pris två biljetter till konferens och
sittning. Det ska också finnas möjlighet för företag att dela på en
monter. Det beslutades att samtliga delar av det gemensamma
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utskicket ska vara färdigskrivna och redo att sättas ihop den 25
mars.
Det finns en idé om att hålla en pub på onsdagskvällen som då
även studenter bjuds in till. Platser på konferenser kommer vara
gratis för studenter men i ett begränsat antal. De som får en plats
till konferenserna kommer även att erbjudas plats på sittningen
som ska hållas i gasquesalen.
Annexet är mest intressant som lokal till branschdagen men det
är fortfarande inte klart hur den ska hyras.
Diskussion kring varför branschdagen endast genomförs var
femte år kommer upp, intervallet gör att vissa klasser kan ha
oturen att få hela sin studietid mittemellan två branschdagar.
Beslut: Johanna A bokar gasquen.
Beslut: Karl hör med V-styrelsens sexmästare Samuel om
intresset för att vara serveringsansvarig.
Beslut: Årets branschdag körs igenom som tänkt och en
utvärdering ska sedan göras för att kunna fortsätta diskutera
femårsintervallet.
§116
Utvärdering skiphte

§117
Påskpub

§118
Höstfest

Styrelsen diskuterar skiphtet som genomfördes i helgen och är
överens om att det blev väldigt lyckat.
Beslut: Efter påsk ska man gå ut med information om
kvarglömda grejer.
Facebook-event samt plansch är på gång. Flera ur brandsex har
förhinder och styrelsen kommer hjälpa till att jobba. Det blir
klassisk påskmat för brandarna, och det som blir över kan senare
säljas som ”påsktallrikar” under kvällen. Priser bör diskuteras.
Beslut: 17.00 är alla brandare välkomna för mat och quiz. 19.00
öppnas det upp för resten av V-sektionen. 22.00 slutar kvällen.
Beslut: Agnes och Annie ordnar en quiz på engelska.
Beslut: Johanna F och Josefin ansvarar för dekoration.
Beslut: Johanna A bokar V-bilen och handling sker tidigare
samma dag. Det bör förutom maten inhandlas pris till quiz och
kinderägg.
Johanna A ger förslag på datum och har även fått förfrågan om
ifall det finns intresse att bjuda ner BRINNs motsvarighet till
brandsex för att jobba.
Beslut: Johanna A bokar gasquen den 12 november.
Beslut: BRINNs styrelse ska bjudas ner till höstfesten och
BRINNs motsvarande brandsex ska erbjudas att jobba.
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§119
BrandLAN
§120
Kursgård

§121
Organisering av
studeranderepresentanter
§122
Ovve

§123
ERASMUS

Datorgruppen har preliminärt bestämt att lanet ska äga rum 1516 april, och Niklas tar in förslag på vilken lokal som vore bäst.
Niklas har pratat med ansvarig för Göransborg scoutgård. Där
finns 64 platser, flera rum och sovplatser till alla, ett stort kök
och regler om att det ska vara tyst 24.00. Gården ligger utanför
Höör och skulle kosta 4500kr att hyra den 25 augusti.
Beslut: Niklas återkopplar och frågar hur pass nära det finns
grannar samt om det är okej att elda på innegården. Är detta okej
så kan Niklas boka gården direkt.

Punkten bordläggs till nästa möte.
Josefin berättar att tidigare bud om att overallerna är slut endast
gäller leverantören, och att det finns gott om overaller på lager.
Däremot har priset höjts under åren och därför visar Josefin även
upp andra alternativ. Det diskuteras kring att den modell som
används tidigare är omtyckt och att företaget redan har rätt
material för ryggtrycket vilket också underlättar praktiskt.
Beslut: Josefin kollar över vilka storlekar som behövs och lägger
en beställning på den ”vanliga” modellen, och meddelar Vstyrets infochef om att BIIF inte kommer att beställa via kåren.
Agnes har påbörjat kontakten med MSB angående en dagsutflykt
till Revinge med ERASMUS-studenterna.

§124
Övrigt
Malin meddelar att Elsa har hoppat av AMK-gruppen.
Beslut: Malin utlyser posten på nytt direkt efter påsk.
Malin tar upp diskussion kring antalet som får åka med på
stockholmsresan. Förra året fick 15 stycken åka, Malin skulle
gärna se att AMK-gruppen ska erbjudas plats. Det resoneras
också kring rangordningen för platsernas prioritering.
Beslut: Man ökar antalet till 20 personer och AMK-gruppens
medlemmar erbjuds en plats. Förtur kommer ligga i om man inte
tidigare åkt med. Vidare rangordning bestämmer AMK-gruppen.
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Malin tycker att styrelsen är ganska dåliga på att uppdatera
sociala medier och resten håller med.
Beslut: Styrelsen ska vara mer aktiva på sociala medier.
Facebook-sidan ska hållas relativt formell och ett Instagramkonto skapas för mer vardagliga bilder.
Storlekarna på styrelsens pikéer har blivit fel och Josefin undrar
vad som är bäst att göra nu.
Beslut: Josefin hör av sig till företaget och berättar vad som
blivit fel och hur de ska gå vidare.
§125
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§126
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 31/3 12:10 i styret.

§127
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Niklas Wetterberg, justerare

Sofie Andersson, justerare
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