BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-04-07

Tid

12:10

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§153
OFMÖ

Vice ordförande förklarar mötet öppnat.

§154
Val av sekreterare

Beslut: Malin Björkqvist väljs till att föra protokoll under mötet.

§155
Justeringspersoner

Beslut: NiklasWetterberg och Annie Lennartsson väljs till att
jämte vice ordförande justera mötets protokoll.

§156
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§157
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§158
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-03-31 är ännu inte justerat och godkänt.

§159
Beslutsuppföljning

Josefin har meddelat V-sektionens infochef att BIIF inte kommer
att gå genom kåren vid beställning av overaller.
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Husprefekten för V-huset är kontaktad angående att eventuellt
använda V-foajé till branschdagen.
§160
Information

Sekreterare
Agnes har skrivit förra mötets protokoll.
Kassör
Sofie har kassörat, haft möte med Pernilla, Benjamin och Karl
om budgeten på jubileet, hon lämnar även ut papper som ska
skrivas på för ekonomisk ersättning till medlemmar i styret.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på UNC-möte, haft studierådsmöte för brand,
skickat ut formulär till årets lärare till Bi13 samt sett över
studierådets flik på hemsidan.
PR-chef
Josefin har fixat bilder på Facebook, inventerat ovvar i förrådet,
hämtat pikéer, gjort affischer till COWIs presentation, hon håller
på att kolla medaljer och har satt PR-gruppen på att fixa nya
märken.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har haft möte med AMK-gruppen, de har kommit ganska
långt på branschdagsplanerandet, pratat med husprefekten om att
vara i V-foajé samt planerat presentationer.
Sportbas
Annie har hållit i brandförloppet, vi kommer ej att arrangera en
hejarklack på student-SM i simning.
Webbi
Niklas har lagt upp bilder på hemsidan, rensat databasen samt
beställt provtröjor.

§161
Beslut till följd av information
§162
Branschdag/jubileum

Beslut: Ingen hejarklack på SM kommer att arrangeras av BIIF.

Malin berättar kort vad de sagt på mötet med AMK-gruppen. De
föreslår V-foajé som lokal vilket alla tycker låter bra. Hon lyfter
frågan om en branschdagsmail. Hassel tycker vårt prisförslag på
10 000 är lite för högt, vilket diskuteras. Hon tar upp frågan om
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man ska ha en tipspromenad mellan företagen, detta diskuteras
vidare längre fram.
Beslut: Niklas fixar ny mail till branschdagen
Beslut: Priset blir 9 000SEK för branschdagen
§163
Höstfest
§164
Ovve

§165
Nollning

§166
Hoodie

§167
Val AMK-grupp

§168
Årets lärare

Beslut: Punkten bordläggs till nästa möte.

Josefin visar hur hon tänkt med antal ovvar som ska beställas och
jämför med föregående år. Hennes förslag ser bra ut. Det
diskuteras hur man gör med de som har dåligt tryck på ryggen.
Beslut: Josefins förslag om antal godkänns.
Beslut: De ovvar med dålig tryckkvalité säljs inte.
Beslut: Josefin beställer med den gula loggan och beställer idag.

Daniel vill skicka ut ett brev med info till alla i Bi16 efter att
första antagningsbeskedet kommit i sommar. BIIF vill gärna
skicka med ett infobrev från styrelsen. Om brandteknik inte
skickar så kan fortfarande vi göra det från BIIF.
Beslut: BIIF vill göra utskick, Josefin ansvarar för att ta fram
material.

Styrelsen testar tröjorna som Niklas har med. Vi vill ha
sponsring på dem och diskuterar vilka och var det ska sitta.
Bengt Dahlgren kollas först. Malin lämnar uppgifter om
företagskontakt till Niklas. Vi bestämmer utseende innan vi hör
av oss.
Beslut: Niklas kontaktar Bengt Dahlgren om sponsring.
Beslut: Niklas kollar om vi kan ha BIIF 16 på ryggen

Beslut: Anton Håkansson väljs in som funktionär i BIIF 2016
inom AMK-gruppen, Malin meddelar honom detta.

Josefin informerar om brandsprutan och riskvågen som ska
graveras. Johanna F berättar att förra året kostade blommorna till
lärarna 100 SEK.
Beslut: Samma pris för blommor som förra året, 100 SEK.
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§169
Övrigt

Annie vill kika lite mer på hur och när en ölprovning ska
genomföras. Vi vill beställa en öl för jubileet och diskuterar vad
den ska heta.
Beslut: Det ska heta jubileumsöl och Josefin fixar designen till
etiketterna.
Angående pikéer. Förra året såldes de för 200, det blir en ganska
stor förlust.
Beslut: De säljs för 250 SEK i år.

§170
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§171
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 15/4 12:10 i styret.

§172
Mötets avslutande

Vice ordförande förklarar mötet avslutat.

Agnes Broholm, vice ordförande

Malin Björkqvist, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Niklas Wetterberg, justerare
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