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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-05-20

Tid

12:10

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§ 240
OFMÖ
§ 241
Justeringspersoner
§ 242
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Annie Lennartsson och Niklas Wetterberg väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Hugo Norinder, likabehandlingsombud
Pernilla Lindau, jubileumsgruppen

§ 243
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 244
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-05-04 är justerat och godkänt.

§ 245
Beslutsuppföljning

Styrelsen har varit på besök hos MSB Revinge tillsammans med
ERASMUS-studenterna.
Den 18 augusti är styrelsen välkomna ut till Revinge igen för att
filma till presentationsfilmen.
Studentintervjuerna med WSP har genomförts.
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§ 246
Information

Ordförande
Karl har börjat städa och packa ner i förrådet.
Sekreterare
Agnes har ändrat färdigt i stadgar och reglemente och skrivit
protokoll. Ihop med Malin har hon sett till att intervjuerna med
WSP kunde genomföras. Agnes har även haft kontakt med MSB
Revinge gällande studiebesöket med ERASMUS samt om framtida
filmtillfälle.
Kassör
Sofie har kassörat och varit i kontakt med Patrick angående
sommarens post.
Studierådsordförande
Johanna F har varit på SRX-möte, försökt sätta samman en
studiekväll som tyvärr ställdes in och haft kickoff med studierådet.
Johanna har även varit med och startat igång arbetet i
arbetsgruppen för Den stora studiedagen. Dessutom har hon kollat
upp eventuella obligatoriska moment under jubileumsveckan och
mailat ansvariga lärare.
PR-chef
Josefin har gjort en bild som publicerades inför WSPs intervjuer
och arbetat med de nya märkena.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har genomfört en lunchpresentation med RED och
tillsammans med Agnes ordnat intervjuerna med WSP. Hon har
dessutom haft möte med AMK-gruppen och fortsatt med sin
branschdagsplanering.
Sportbas
Annie har gjort designförslag till öl-etiketterna och planerat
lördagens fotbollsturnering. Hon meddelar också att AktU i
torsdags genomförde en pub.
Webbi
Niklas har säkerställt att det går att avanmäla sig själv till event på
hemsidan. Han har också pratat med W-sektionens
jubileumskommitté som erbjuder tips om intresse finns, börjat söka
folk till hemsidans flik ”Jobba med brand” och letat sponsring till
styrelsens hoodies.
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Likabehandlingsombud
Hugo meddelar att det i veckan varit likabehandlingsvecka.
Jubileumsgruppen
Pernilla berättar att hon varit på möte med Daniel och Henrik och
att jubileumsgruppen har möte under nästa vecka. Mer info
kommer under punkt.
§ 247
Beslut till följd av information
§ 248
Branschdag/Jubileum

Inga beslut.

Branschdag
Karl har försökt boka Cornelis till onsdagspuben som tyvärr är
upptagen, en ny lokal behövs.
Idag är sista dagen för de företag som lämnat intresseanmälan att
säga ett definitivt ja eller nej, just nu är det nio stycken ja-svar.
Malin och Agnes har varit i V-foajé och mätt ut hur montrar kan
placeras, kruxet är att bord och bänkar kommer vara fastskruvade i
golvet och montrarna kommer att få stå utanför.
Angående kaffeservering under branschdagen är styrelsen överens
om att antingen BIIF eller företagen ska servera, inte bägge delar.
En idé om att ha muggar tryckta med BIIF kommer upp.
Malin tar upp frågan kring hur brandsex hjälp kommer behövas
och påpekar att för mycket folk kan bli rörigt. Hon berättar också
att AMK-gruppen beslutat att brons blir dagens temafärg, att matta
är på gång att kollas upp och att det kommer bli två bord i varje
monter om de får tag i tillräckligt antal.
Beslut: Karl kollar med sexmästare Samuel angående tillstånd etc.
vid eventuell användning av V-café till onsdagspuben.
Beslut: BIIF serverar under dagen kaffe vid ett eget bord,
företagen gör inte.
Beslut: Josefin fixar muggar som det står BIIF på, antalet beror på
eventuella ”paketpris”.
Beslut: Malin meddelar brandsex om att deras hjälp behövs endast
under kvällen.
Jubileum
Pernilla berättar att Henrik vill öka antalet platser på sittningen för
att slippa ha en skillnad i antal platser på konferens och sittning.
Möjligheten att ta bort baren under sittningen undersöks och i
sådant fall får man in 20-30 personer till. Pernilla ska kolla upp om
Samuel vill vara serveringsansvarig och jubileumsgruppen har ännu
inte börjat söka jobbare.
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Mer info: Det blir eventuellt stipendieutdelning under kvällen, det
är uppe som förslag att Magnus Norberg ska vara konferencier, en
”DJ Robban” är bokad och menyn är satt. Dryckesbudgeten är på
ungefär 100kr/person och en tanke kommer upp kring att
inkludera jubileumsölen i denna. Just nu har jubileumsgruppen allt
ansvar bortsett från fyrverkerierna.
Beslut: Även fyrverkerierna flyttas över till jubileumsgruppen så att
de får ett samlat ansvar.
§ 249
Höstfest
§ 250
Etiketter

§ 251
Flytten tillbaka till V-huset

§ 252
Övrigt

Beslut: Punkten bordläggs till nästa möte.
Annie har delat med sig av förslag på design och diskussion
uppstår.
Beslut: Annie fixar fler förslag utefter diskussionens önskemål för
vidare omröstning.
Karl har haft möte med Patrik angående flytten som sker den 27
juni. Flyttkartonger finns på plats och ska märkas med etiketter.
BIIF behöver inte fysiskt flytta någonting utan endast sortera,
packa och märka upp. De kartonger som saknar etikett kommer att
slängas. Josefin påpekar att ovverallerna just nu är på tryck och det
är osäkert när de kommer tillbaka.
Beslut: Styrelsen träffas kvällen 25/5 för att packa färdigt.
Beslut: Josefin meddelar när hon vet när overallerna kommer
tillbaka och ordnar så de ställs hemma hos någon för att undvika
eventuella etikett-missar.

Post över sommaren
Sofie har pratat med Patrick angående avdelningens öppettider
under sommaren som meddelat att denna informationen är känslig.
Hon tänker därför istället lämna upp ett par kuvert och be de
skicka posten till Sofies mamma två gånger under juni månad.
Därefter finns Annie i Lund och kan hämta ut posten med jämna
mellanrum.
Hoodies
Niklas har ännu inte fått något napp angående sponsring, och
meddelar att det egna trycket kan tryckas i förväg för att lägga på
sponsrat tryck i efterhand om intresse finns.
Beslut: Niklas fortsätter att ringa runt, ges inget svar innan början
av nästa vecka trycks tröjorna utan sponstryck.
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Företagspresentation krockar med Stockholmsresan
Malin berättar att ett företag vill hålla en presentation den 8
november, de som är på Stockholmsresan är iväg 7-9 november
vilket medför att flertalet i styrelsen samt AMK-gruppen
förmodligen inte finns på plats för att kunna genomföra
presentationen.
Beslut: Malin säger nej till företaget och ber de föreslå ett annat
datum.
Annonsera lägenhetsuthyrning
Malin har fått en förfrågan om ifall BIIF vill hjälpa till att
annonsera ut en lägenhet som ska hyras ut i andrahand. Förfrågan
kommer av en tidigare BIIF-medlem.
Beslut: Malin föreslår för henne att skriva ett inlägg på BIIFs
Facebook-sida.
§ 253
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 254
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 26/5 12:10 i styret.

§ 255
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Niklas Wetterberg, justerare
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