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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-05-04

Tid

13.15

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§ 224
OFMÖ
§ 225
Justeringspersoner

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

§ 226
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 227
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 228
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-04-28 är justerat och godkänt.

§ 229
Beslutsuppföljning
§ 230
Information

Karl har mailat ut information om de nya riktlinjerna kring
företagspresentationer och avanmälningar till samtliga medlemmar.
Ordförande
Karl meddelar att JFF-sittningen är den 21 maj och startar samma
tid som BIIFs fotbollsturnering slutar. Han berättar att det nu är
bestämt att det blir intersektionell paintball den 8 oktober. Karl har
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även skött kontakten med VGs och färdigställt alla uppgifter inför
kommande BIIF-sittning.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll från ordinarie styrelsemöte samt VTmötet. Hon har också fortsatt planera studiebesöket på Revinge.
Kassör
Sofie har kassörat och allt som hör där till.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på programledningsmöte där det diskuterades
kring omstruktureringen av riskhanteringsprogrammet, som följer
av att brandingenjörsprogrammet redan förändrats.
PR-chef
Josefin har lämnat in overaller för tryck av Ramböll-loggan.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har haft möte med AMK-gruppen där de delat upp de
företag som visat intresse för vidare intressekoll.
Sportbas
Annie har haft möte med sportrådet där de planerat årets stora
evenemang. Spökbollsturneringen med AktU är nu avslutad och
Slaget om lund är imorgon.
§ 231
Beslut till följd av information
§ 232
Branschdag/jubileum

§ 233
Höstfest
§ 234
ERASMUS

Inga beslut.
Malin berättar att det nu är 16 företag intresserade. När AMKgruppen dubbelkollat intresset så ska ett ja eller nej lämnas innan
den 20 maj. Onsdagspuben måste diskuteras närmare så att mer
exakt information kan lämnas till företagen. Förutom detta så
funderas det även över vilka dagar som BIIF ska stå för parkering.
Beslut: Karl mailar pedellen och förbokar om möjligt Cornelis
28/9 till onsdagspuben.
Beslut: BIIF står för parkeringskostnader under onsdagen, 28/9.
Beslut: Punkten bordläggs till nästa möte.
Det är nu bestämt att studiebesöket blir den 17 maj och Agnes är i
kontakt med ansvarig från MSB. Det blir något annorlunda upplägg
jämfört med i fjol. Exakta tider är ännu inte bestämda men är i full
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gång att planeras, förmodligen blir besöket under en förmiddag.
BIIF får möjligheten att följa med men kommer inte att stå för
några kostnader.
§ 235
Nollningen

§ 236
Övrigt

Under vecka -1, från och med 15/8, kommer styrelsen att träffas i
Lund igen för den sista planeringen. Söndagen innan de nya
studenterna börjar, 21/8, anordnar BIIF en grillkväll för
engagerade nollningsfunktionärer och taggar in i det sista. Karl
påpekar också att ett kvällsmöte bör bokas in för att planera
presentationsspexen. Vill en film göras med klipp från Revinge
behöver MSB kontaktas och datum bestämmas.
Beslut: Kvällsmöte 17 maj.
Beslut: Agnes kollar möjligheten för filmning på Revinge 18/8
samt 19/8 med MSB.

Fotbollsturnering
Annie tar upp lite funderingar. Är man inte medlem i BIIF så kan
man få vara med i ett lag om det t.ex. innebär för laget att de får
tillräckligt med spelare, inte för toppning av lag. Uppfylls inte
regeln angående minst en tjej på planen så måste det spelas med en
spelare mindre. Annie kommer att fixa ett pris till vinnande lag och
brandsex fixar fika. Det finns två planer att tillgå men ingen dusch.
Beslut: Tjejregeln tas bort till nästkommande liknande aktivitet.
Intervjuer med WSP
WSP kommer till Lund för att hålla intervjuer den 18/5. Priser för
lokalbokning är klar och det diskuteras kring att den totala
kostnaden bör ligga motsvarande en lunchpresentation exklusive
lokalhyran. Varje intervju beräknas till 30 minuter och de har då i
teorin tid för 32 intervjuer. De är intresserade av studenter som tar
examen till sommaren, till vintern eller till nästa sommar.
Beslut: Malin behåller kontakten med WSP och Agnes sköter
kontakten med studenterna. Anmälan öppnas 9/5 och stängs 15/5.
Beslut: Josefin fixar en passande bild som kan postas på Facebook.
Jobb Australien
Helena, som var AMK under förra branschdagen, vill skicka ut
information från företaget hon jobbar på angående hur det är att
jobba i Australien. Då hon hjälpt styrelsen mycket i jobbet inför
branschdagen vill man kunna ge lite tillbaka.
Beslut: Malin skickar ut annonsen över mail så fort som möjligt.
ÅF företagskväll
Beslut: ÅF får ha en företagskväll på sitt kontor 7/9.
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Jubileumsöl
Etikettdesignen diskuteras och det påpekas att den bör vara klar
relativt snart.
Jobbare kursgård
Beslut: Johanna A pratar med brandsex och meddelar att de bör
bestämt sig angående kursgården under vecka 19.
Whiskeyprovning
Agnes påpekar att den var uppskattad i fjol och undrar om det är
intressant att arrangera igen. Karl berättar att det var en del krångel
med alkoholtillståndet.
Beslut: Annie kollar vidare kring ölprovning på plats på bryggeri,
som i så fall blir istället för whiskeyprovning.
§ 237
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 238
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 20/5 12:10 i styret.

§ 239
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Johanna Fransson, justerare

Sofie Andersson, justerare
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