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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-05-25

Tid

13:00

Plats

Bakom KC

Beslutande

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

§ 256
OFMÖ
§ 257
Justeringspersoner

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

§ 258
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 259
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§ 260
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-05-20 är justerat och godkänt.

§ 261
Beslutsuppföljning

Fliken ”jobba med brand” på BIIFs hemsida är uppdaterad med ny
information.
Johanna A har kontrollerat att höstfesten inte kommer att krocka
med examensmiddagen.
De nya tygmärkena är nu beställda.
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§ 262
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret och meddelar att det inte är
tillåtet att använda hissen på KC under dagtid i juni månad. Han
berättar också att phadderkickofferna under årets nollning inte
kommer att inkludera övriga funktionärer utan endast phaddrar.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll och fixat ordning pärmen där nu
samtliga protokoll, stadgar och reglemente finns tillgängliga.
Kassör
Sofie har kassörat.
Studierådsordförande
Johanna F har haft en lugn vecka.
Sexmästare
Johanna A har varit med och genomfört årets BTR-pub,
lunchpresentationen med RED samt fixat fika till
fotbollsturneringen. Hon har också haft möte med sexmästare
Samuel angående kostnader och planering inför nollningen.
PR-chef
Josefin har beställt mer reflexband till ovvarna och även de nya
märkena. Overallerna är färdigtryckta till den tredje juni och Josefin
undrar om vi ska hämta de direkt eller låta de vara kvar på
tryckeriet.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har fixat med branschdagsplaneringen och börjat fundera
över uttagningen till den kommande Stockholmsresan som hon
kommer förändra från i fjol.
Sportbas
Annie har genomfört den årliga fotbollsturneringen vilket blev
väldigt lyckat. Hon har fortsatt att greja med öletiketterna och
meddelar att AktU idag har military training.
Webbi
Niklas har tillsammans med datorgruppen uppdaterat ”jobba med
brand”-fliken på hemsidan. Han har även lämnat in styrelsens
hoodies till tryck samt fått ett ja angående spons för dessa från
Brandgruppen.
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§ 263
Beslut till följd av information
§ 264
Branschdag/jubileum

Beslut: Overallerna får ligga kvar på tryckeriet tills augusti.
Onsdagspub
Karl meddelar att V-sektionen planerar ett eventuellt event under
berörd kväll och därmed kommer förmodligen V-café att vara
upptaget.
Branschdag
Malin berättar att det i nuläget är 12 stycken företag klara samt 4 till
som ska ha lämnat absolut besked tills nästa fredag. Hon tar upp
frågan kring ifall ett bekräftelsemail bör skickas ut och vad det i
sådant fall ska innehålla, och om det är fler grejer som bör fixas
innan sommaren.
Beslut: Malin skickar ett bekräftelsemail till samtliga som svarat ja,
har inte faktureringsuppgifterna kommit in ännu så kan detta vara
en påminnelse i mailet.
Beslut: Malin avbokar preliminärbokningen som ligger på
Annexet.

§ 265
Höstfest

§ 266
Etiketter öl

§ 267
Nollning

Johanna A har kontakt med kåren angående kontraktskrivningen.
BRINNs motsvarande brandsex har visat intresse för att komma
och jobba men kan inte lämna besked förens tentadatum är
bestämda.
Annie har efter tidigare önskemål med sig nya varianter av öletiketterna.
Beslut: Annie färdigställer de sista detaljerna, gör en baksideetikett
och lägger upp på Facebook för omröstning och kan sedan skicka
in till beställning.
Eva har skickat ett reviderat rundvandringsschema som styrelsen
går igenom punkt för punkt.
Beslut: Karl meddelar Eva kring följande funderingar:
• Behövs en visning inuti KC eller räcker det att gå förbi?
• Elevskåpen behöver inte gås igenom då det inte kommer att
finnas några.
• Finns det möjlighet att använda V:brand istället för V:Q2 till
försäljningen av overallerna?
• Markerat är att rundvandring i kårhuset ska tas bort, något som
styrelsen tycker bör finnas kvar.
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§ 268
Övrigt

BTR-pub
Johanna A tar upp det praktiska kring betalningen av BTR-puben.
Hon har nu själv lagt ut pengarna och det är Bengt Dahlgren som
ska sponsra, dessutom har en del försäljning skett vilket ska tillgå
BIIF.
Beslut: Johanna lämnar samtliga kvitton till Sofie som löser
uppdelningen.
Beslut: Johanna mailar ansvarig hos Bengt Dahlgren och frågar om
det är okej att få fakturan under augusti.
Programsittning
Johanna A har haft möte med Sexmästare Samuel angående
programsittningen under nollningen. BIIF kommer att vara i
Cornelis och samtliga intäkter för försäljning och biljetter
tillkommer BIIF. Beroende på vad de andra programmens lokaler
kommer att kosta så betalar programmet vardera lokal alternativt så
splittas summan lika på tre. V-sex kommer att laga maten och
brandsex behöver inte jobba på släppet.

§ 269
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§ 270
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte nån gång under vecka -1 i NYA BIIFSTYRET ❤

§ 271
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Annie Lennartsson, justerare

Niklas Wetterberg, justerare
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