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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum
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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

§173
OFMÖ
§174
Justeringspersoner

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

§175
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§176
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§177
Föregående mötesprotokoll
§178
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2016-03-31 samt 2016-04-07 är justerade och
godkända.
Smörlyckan är nu bokad för fotbollsturnering den 21 maj.
Ett gemensamt utskick gällande branschdag, jubileum och
konferenser har skickats ut till alumner via Henrik Hassel.
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ERASMUS-studenterna är informerade om att pikéer finns till
salu.
Gasquen är bokad till jubileet, 29-30 september.
Saker som glömdes kvar efter skiphtet har utannonserats och
finns för avhämtning i förrådet.
Overaller är beställda.
En mail har skapats för att samla all information kring
branschdagen: branschdag@biif.se.
§179
Information

Ordförande
Karl har jobbat de senaste veckorna, inga nyheter vad gäller
BIIF.
Sekreterare
Agnes har justerat protokoll, skickat ut en kallelse till BIIFs VTmöte, deltagit på V-sektionens VT-möte samt lagt ut bild på
kvarglömda grejer från skiphtet på Facebook. Hon har också
varit med och genomfört årets Flickor på Teknis.
Kassör
Sofie har kassörat och närvarat på V-sektionens VT-möte.
Studierådsordförande
Johanna F har censurerat CEQ-enkäter, varit
programbordsansvarig under Flickor på Teknis samt genomfört
en lyckad studiekväll i mekanik. Hon har också varit på Vsektionens VT-möte.
Sexmästare
Johanna A har kontaktat Magnus Kitchen angående mat till
kvällspresentationen den 26/4. Hon har också jobbat mycket med
V-sex på bland annat Flickor på Teknis och phadderkickoff.
PR-chef
Josefin har beställt overaller.
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Arbetsmarknadskontakt
Malin har haft möte med AMK-gruppen där de informerat nyaste
medlemmen Anton om vad som är igång. Igår var hon på
företagskväll med Cowi i Malmö och hon har även öppnat
anmälan inför nästa presentation med Aon 26/4. Malin
medverkade också på V-sektionens VT-möte.
Sportbas
Annie har tillsammans med AktU planerat spökbollsturnering.
Hon undrar även hur styrelsen ställer sig till att skicka ut ett tack
till Lunds OK för hjälpen med kartorna till Brandförloppet.
Webbi
Niklas har lagt upp protokoll och nyaste Bilagan på hemsidan
samt fortsatt rekat lite i priser kring hoodiesarna. Han har skrivit
på bokningsbekräftelsen av kursgården och även skaffat en mail
till branschdagen. Niklas gick även på V-sektionens VT-möte.
§180
Beslut till följd av information
§181
Branschdag/jubileum

§182
Höstfest

Beslut: Styrelsen skickar genom Annie ett tackmail/tackbrev
med ett foto från dagen till Lunds OK.
AMK-gruppen har börjat lösa en del frågor kring branschdagen.
F-sektionen hyr ut bord för 100kr/styck som ska kollas närmare
på, även parkeringsbiljetter är på gång. Arkadansvariga har
kontaktats och de kan tyvärr inte hjälpa till med mattor.
Lunchbiljetter kommer BIIF att göra själva som lämnas in på
MoPen och faktureras i efterhand. Malin föreslår att BIIFs
styrelse under dagen ska stå och bjuda på kaffe.
Det gemensamma utskicket som nått alumnerna innehöll
information kring alla tre delar. Det som gick ut till studenter
saknade dock delen om branschdagen som därför behöver
skickas ut separat.
Beslut: Styrelsen ska bjuda på kaffe under branschdagen.
Beslut: PR-gruppen designar lunchkuponger innehållande ”1
person”, att den gäller på Moroten och Piskan den 28 september,
och att de kommer från BIIF.
Beslut: Tilläggsutskick angående branschdagen ska nå samtliga
studenter, förslagsvis genom ordförandes mail.
Ingen nytt sedan sist.
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§183
Nollningsschema

§184
VT-möte

§185
Övrigt

Studievägledaren Eva har delat med sig av ett preliminärt
schema inför introduktionsveckan som gås igenom och
diskuteras. Saker som kommer upp som bör läggas extra tanke
kring är att påminna om extra ombyte efter dagen på Barbara, att
det känns smart att bjuda på lunch innan det bär iväg till kursgård
och att i tid se till att datorgruppen är i Lund under
datorintroduktionen.
Beslut: Karl svarar Eva och frågar hur tanken är kring lokaler
samt eventuellt namnbyte av värdegrundsföreläsningen.
Beslut: Karl ser till att styrelsen får tillgång till detaljschema för
kvällsaktiviteter under nollningen.
Beslut: Johanna A samverkar med Daniel Nilsson för att kunna
ordna en bil för brandsex användning under dagen i Barbara.
Föredragslista med propositioner ska skickas ut senast onsdag
20/4.
Beslut: Det behövs ingen anmälan till mötet, fika fixas efter
uppskattat antal.
Beslut: Årets lärare ska bli inbjudna till mötet.
Johanna A presenterar tre matförslag från Magnus Kitchen inför
den 26/4 och styrelsemedlemmar får lägga en röst var. Brandsex
röster får avgöra.
Beslut: Johanna A ska föra över pengar från påskpuben till BIIF.
Skyddsombud Stina har tagit upp frågan och det diskuteras kring
vilka funktionärer/funktionärsgrupper som ska ha tillgång till en
@biif.se-mail.
Beslut: Stina skickar en liten förklaring till varför en egen mail
behövs inom hennes post.
Beslut: Styrelsen beslutar från gång till gång om ny mail bör ges
ut. En policy ska skrivas som klargör vad en @biif.se-mail ska
användas till.

§186
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§187
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 21/4 12:10 i styret.
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§188
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Niklas Wetterberg, justerare

Malin Björkqvist, justerare
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