BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-02-18

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

§53
OFMÖ
§54
Justeringspersoner
§55
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Niklas och Malin väljs till att jämte ordförande justera
mötets protokoll.
Pernilla Lindau, revisor
Erika Lövström, revisor
Hugo Norinder, likabehandlingsombud

§56
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§57
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-02-11 är justerat och godkänt.

§58
Beslutsuppföljning

Kontaktuppgifter till föreningens funktionärer är insamlade och
Niklas har sammanställt och uppdaterat hemsidan med
informationen.
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Daniel Nilsson har kontaktats angående Branschdagen, de håller
med om att den bör ligga i samband med Jubileet.
Josefin har meddelat Bi15s lärare angående den kommande
presentationen av styrelsen och fått ett okej.
Malin har bokat hörsal KC:B till vårterminsmötet.
Agnes har reserverat platser på Västgöta nation inför framtida
BIIF-sittning.
Karl har meddelat samtliga som skickat in ansökningar till de
senast utlysta vakantsatta posterna hur resultatet blev.
§59
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret som beslutat att de på
måndagar kommer ha så kallad ’öppen dörr’ under lunchen, och
ska den 2-3 mars stå vid KC respektive L-vägen och samla in
åsikter inför vårterminsmötet. Han har också haft budgetmöte
med Sofie.
Sekreterare
Agnes har skrivit och justerat protokoll. Utöver det har hon
kontaktat Västgöta nation angående BIIF-sittning och
införskaffat tyg till overallpyssel.
Kassör
Sofie har haft budgetmöte med Karl. Hon har också varit på
banken och tillsett att hon har tillgång till internetbanken, att
Sofie och Karl står som firmatecknare och att Johanna A har
tillgång till ett bankkort kopplat till föreningen.
Studierådsordförande
Johanna F har haft genomgång med Bi15s
studierådsrepresentanter om hur man skriver en CEQutvärdering, och bokat in sitt första studierådsmöte.
PR-chef
Josefin har gjort diplom och hämtat de medaljer som kommer
delas ut på Skiphtet, hon har också gjort färdigt planschen över
styrelsemedlemmarnas profiler. Josefin har blivit kontaktad
angående försäljning av de hoodies som blivit över från fjolårets
beställning.
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Arbetsmarknadskontakt
Malin har ordnat ett kvitto efter utlåning av Annies bil. Hon
tillsammans med Niklas har förberett kommande
informationsutskick som ska iväg tillsammans med nästa
utlysning av vakanta poster.
Sportbas
Annie har kollat tillgängligheten på Smörlyckan inför
fotbollsturneringen, ingenting är bokat ännu.
Webbi
Niklas har rekat angående reglerna för brandbastun, och bokat
möte med Bastumästeriet för att bland annat bestämma hur
bokningar ska skötas. Han har uppdaterat hemsidans information
angående föreningens nya funktionärer och fixat
inloggningsuppgifter till de RUB-studenter som tidigare saknat.
Niklas har även justerat protokoll och förberett nästa utlysning
av vakanta poster ihop med Malin.
Likabehandlingsombud
Hugo har varit på kollegiemöte för likabehandlingsombuden på
LTH och berättar att teknologkåren arrangerat tre kommande
likabehandlingsföreläsningar med olika teman.
§60
Beslut till följd av information
§61
Nollningen

§62
AMK

Beslut: De hoodies som finns kvar säljs för 300kr/styck.
Karl har blivit kontaktad av Daniel Nilsson som vill bestämma
ett datum för ett möte honom, styrelsen och studievägledarna
emellan för att diskutera introduktionsveckan.
Beslut: Mötet blir den 3 mars 13.30.
Det diskuteras om hur arbetet kring Branschdag, jubileum och
konferenser bör genomföras. Man vill undvika att företag ska
behöva ha tre olika kontaktpersoner hos LTH när eventen
faktiskt går hand i hand.
Beslut: Den 12 april ska ett gemensamt utskick, som behandlar
information kring samtliga delar, vara färdigdiskuterat och redo
att skickas till berörda företag. Vidare diskussion om hur det ska
skickas ut behövs.
Beslut: AMK-gruppen tar till nästa torsdag fram förslag på
upplägg och lokaler som kan tänkas användas till Branschdagen.
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§63
Skiphtet
§64
Budget

§65
SNC-Lavalin Rail and Transit AB.

§66
BIIF-sittning

§67
Öl

§68
Sportevenemang

§69
Städutrustning bastu

§70
Övrigt

Beslut: Maten på BIIF-skiphtet budgeteras till 150 kr/person, det
kommer inte att bjudas på någon dricka.
Sofie har skickat ut budgeten till samtliga styrelsemedlemmar.
Hon påpekar att det just nu ligger på minus, och att
Branschdagen ännu inte är inkluderad.
Företaget SNC-Lavalin Rail and Transit AB har skickat ett brev
till föreningen där de meddelar om sitt namnbyte, de hette
tidigare Interfleet Technology AB.
25 platser är reserverade på Västgöta nation den 18 maj.
Beslut: Karl skapar ett event på Facebook och bjuder in de två
tidigare årens styrelser.
Annie har två funderingar. Dels om en
ölprovning/humlevandring skulle vara intressant som aktivitet,
och om det skulle gå att få tillstånd för en egen BIIF-öl inför
jubileet.
Beslut: Annie kollar med humleodlaren Bengt om det först och
främst finns intresse från hans sida angående förslagen.
Annie har hittat information om gamla sportaktiviteter och vill
undersöka intresset till att byta ut brandmilen mot det nedlagda
brandförloppet.
Bastumästeriet informerar om att städutrustning för bastun
saknas, vilket är något som ska finnas på plats.
Beslut: Niklas dubbelkollar, finns något problem så tas vidare
diskussion då.
Malin berättar att det i många hörsalar endast finns VGA-uttag,
men att de flesta företag på besök använder sig av HDMI.
Beslut: Malin har tillåtelse att till föreningen införskaffa en
adapter som kan användas vid dessa tillfällen.

SID 4(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
Josefin meddelar att det inför nästa år inte finns tillräckligt med
medaljer.
Beslut: Josefin kollar upp hur nya ska beställas.
§71
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§72
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 25/2 16:00 hemma hos Sofie.

§73
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Niklas Wetterberg, justerare

Malin Björkqvist, justerare
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