BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-03-31

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

§128
OFMÖ
§129
Justeringspersoner
§130
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Malin och Annie väljs till att jämte ordförande justera
mötets protokoll.
Hugo Norinder, likabehandlingsombud
Erika Lövström, revisor
Pernilla Lindau, jubileumsgruppen

§131
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§132
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-03-10 är justerat och godkänt.

§133
Beslutsuppföljning

Bi-infon är färdig och utskickad till samtliga klasser.
Planscher till påskpuben och brandförloppet sitter uppe.
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En quiz är redo inför morgondagens påskpub och V-bilen är
bokad för handlingen innan.
Kursgården är bokad till den 25 augusti.
Gasquen är preliminärbokad till höstfesten.
Den vakantsatta posten i AMK-gruppen är utlyst på nytt.
BIIF har nu en instagram, biifsta.
§134
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret där det framförallt
diskuterades kring renhållningen i rit- och datasalarna som måste
bli bättre. De har också haft kickoff.
Karl meddelar att BIIF-styrelsen är välkomna till eftersläppet för
fadderkickoffen 8 april, och att temasläppet är den 22 april.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll och förberett en quiz till påskpuben
tillsammans med Annie.
Kassör
Sofie har kassörat.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på möte med SRV och SRL och diskuterat
organiseringar för studeranderepresentanter och posten
utbildningsminister. Hon har också varit på SRX-möte samt delat
ut CEQ-tårta.
Sexmästare
Johanna A har planerat BIIFs påskpub samt hållt påskpub
tillsammans med V. Hon har också haft de sista
utvärderingsmötena med brandsex efter skiftet.
PR-chef
Josefin har gjort färdigt planscher till brandförloppet, påskpuben
och CEQ-tårteutdelningen, och även skickat ut Bi-infon. Hon
meddelar att beställda pikéer har kommit och att hon pratat med
företaget om de storleksproblem som styrelsen haft med sina, det
kommer inte att beställas några nya.
Josefin kommer hädanefter lägga till en liten BIIF-logga på de
bilder som publiceras på Facebook och hemsida.
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Arbetsmarknadskontakt
Malin har varit på mäss- och försäljningsutbildning på kåren
ihop med AMK-gruppen, utlyst den vakantsatta posten i gruppen
samt bokat in en företagspresentation med Aon. Hon meddelar
också att hon varit i kontakt med ett företag från Australien som
är intresserade av att komma hit.
Sportbas
Annie har haft fortsatt kontakt med Brygghuset Finn angående
jubiluemsölen. Hon har dessutom ritat kartan till brandförloppet
och hållt påskpub med AktU och V-sektionen.
Webbi
Niklas har fixat facebook-event för både påskpub och
brandLAN.
Jubileumsgruppen
Pernilla har skrivit verksamhetsberättelsen för 2015 (karl säger
man så?), och har till styrelsen skickat ut en preliminär budget
över jubileet som jubileumsgruppen genom Benjamin satt upp.
Likabehandlingsombud
Hugo har varit på UNC-möte på kåren samt med
utbildningsgruppen där de diskuterat universitets strategiska
framtidsplan. Han har också varit på
likabehandlingsombudsmöte inför nollningen och börjat spåna på
en psykosocial enkät för brand- och riskstudenter.
§135
Beslut till följd av information
§136
Branschdag/jubileum

Inga beslut.
Malin har haft möte med ansvarig för V:s senaste branschdag
och fått lite tips. Det diskuteras kring öppettider, V höll öppet
10.00-15.30, samt lokal där annexet jämförs med V-foajé. Vfoajé kan vara bra då mycket folk passerar, men mindre bra då
det kan störa föreläsningar.
Vad gäller puben onsdag kväll så kommer inte Malin att vara
ansvarig. Förslagsvis ska den hållas i V-café och på grund av
byggnationen beslutas ännu inget närmare. Företagen kan tills
vidare förvänta sig någon form av aktivitet men avvakta mer info
som kommer.
Malin meddelar också att Sweco önskat få ha en
företagspresentation under veckan och undrar hur styrelsen
ställer sig till det.
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Jubileumsgruppen har satt en preliminär budget som Pernilla
redovisar. Sofie har några synpunkter som reds ut, bland annat
att utgifter för dryck verkar vara större än inkomsterna vilket inte
stämmer. Biljettpriser måste fortsätta diskuteras liksom
kostnader för jobbare. Det är ett bra första utkast och till nästa
förslag ska det resoneras kring framförallt biljettpriser då en del
av biljetterna kan komma att ingå i ett paketpris.
Beslut: Branschdagen ska hållas öppen 10.00-16.00.
Beslut: Malin mailar husprefekten i V-huset och kollar hur de
ställer sig till att eventuellt ha branschdagen i V-foajé.
Beslut: Beslutet om lokal för branschdagen bordläggs tills det är
klart hur många företag som kommer.
Beslut: Sweco kommer inte kunna ha en presentation under
bransch- och jubileumsveckan.
§137
Påskpub

Johanna A har bokat V-bilen från 13.00 för inhandling av mat.
Karl delar eventet på V-sektionens Facebooksida för att locka
fler folk. Josefin meddelar att det inte kommer att dekoreras med
några fjädrar och det överläggs också om vad för mat det ska
bjudas på.
Beslut: Johanna A, Karl och Josefin åker och handlar klassisk
påskmat och våfflor samt pris till äggjakt, rebus och quiz.

§138
Höstfest

Johanna A berättar att gasquen nu är preliminärbokad.

§139
Organisering av
studeranderepresentanter

Punkten stryks.

§140
ERASMUS

Agnes har fortsatt kontakt med Revinge men utan nyheter.

§141
Hemsidan ”jobba med brand”

För ett tag sedan fick BIIF mail från konsulten Erik Sävmark
som föreslog uppdatering av ”jobba med brand”-fliken på
hemsidan. Något som styrelsen ser positivt på! Där bör finnas
intervjuer med personer som nu jobbar och tidigare läst både
brand, risk och RUB. Själva arbetet ska stå i fokus och alltså inte
företaget. Det påpekas också att studentintervjuerna på hemsidan
är gamla.
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Beslut: Datorgruppen börjar fundera ut bra frågor som kan
ställas i intervjuerna med både företag och studenter, och
punkten tas upp igen under slutet av april.
§142
Öl

§143
Kvittoredovisning

§144
Sportevenemang

§145
Ovve

§146
Torsdagsfotboll

Annie har fått utförlig information från Bryggeriet Finn hur BIIF
därigenom kan beställa en jubileumsöl, bland annat vad gäller
priser för etiketter samt tips på ölsort. Ölen kommer då kunna
beställas genom Systembolaget som vilken annan öl som helst,
och det enda som ska beställas i förväg är därför etiketter.
Beslut: Josefin börjar kolla på en etikettdesign.
Beslut: Annie tar reda på om det går att få några provetiketter.
Beslut: När beställningen läggs ska den vara på 2200 etiketter.
Sofie går igenom en gång till hur kvittoredovisning ska göras,
och påpekar speciellt att inte avrunda och att kvittot ska nitas
fast.
Annie informerar om upplägget inför brandförloppet på söndag.
Beslut: Johanna A är grillansvarig.
Beslut: Annie går ut med en påminnelse och skriver dessutom att
det går bra att komma dit och hejja och äta korv även om man
inte varit med och sprungit.
Josefin berättar att loggan som varit på de senaste årens overaller
sett olika ut. Gör det för företaget ingen skillnad så kommer hon
att välja en med svart rand runt brandloggan.
Annie har fått förfrågan om det kommer att arrangeras någon
torsdagsfotboll i år. Kul idé, men Annie kan inte vara där varje
torsdag. Ett förslag finns att ansvaret för att dela ut och samla in
material bollas mellan styrelsemedlemmarna vecka för vecka.
Beslut: Närmare beslut tas när det säkert finns underlag för
spelare.
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§147
Utbildningsminister

§148
Årets lärare

Johanna F informerar om att V-sektionen på deras VT-möte
kommer att lägga fram ett förslag om att en utbildningsminister
ska tillsättas inom V-styret. Ministern är tänkt ska ha den
övergripande kollen över studierådsordföranden,
likabehandlingsombuden, skyddsombuden samt världsmästarna
inom V, L och Bi, och V:s studierådsordförande kommer då inte
längre ha en plats i styrelsen.
Årets lärare inom brand och risk ska väljas till VT-mötet.

§149
Övrigt

Josefin meddelar att hon gärna lämnar över ansvaret för
hoodiesen till någon annan.
Beslut: Niklas tar över.

§150
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§151
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 7/4 12:10 i styret.

§152
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Malin Björkqvist, justerare
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