BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2016-02-25

Tid

16:00

Plats

Hemma hos Sofie

Beslutande

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

§74
OFMÖ
§74
Justeringspersoner
§75
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Niklas och Josefin väljs till att jämte ordförande justera
mötets protokoll.
Johanna Hammarberg, phöskontakt
Stefan Einer, överphös

§76
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§77
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2016-02-18 är justerat och godkänt.

§78
Beslutsuppföljning

Johanna har bokat Cornelis inför påskpuben 1 april.
Niklas och Karl har samlat ihop berördas mailadresser och mailat
ut information om föreningsskiphtet till samtliga funktionärer.
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§79
Information

Ordförande
Karl har varit på möte med V-styret och informerar om att kårens
internationella event Babel Bistro hålls idag. Det har getts
preliminärt besked om att ordförande i V-styret får tillgång till
V-huset den 1 maj, och även börjat diskuteras kring datum för en
styrelsekickoff gällande BIIF, L-Tek och V.
Karl har dessutom ordnat access åt brandsex, fixat anmälan till
skiphtet samt gjort lagindelningen dit. Hela styrelsen har också
varit och presenterat sig för Bi13.
Sekreterare
Agnes har skrivit protokoll.
Kassör
Sofie har kassörat och haft möte med Malin angående
Branschdagen.
Studierådsordförande
Johanna F höll sitt första studierådsmöte i tisdags, har börjat
planera inför kommande läsperiods studiekvällar i mekanik samt
gått igenom utvärdering av CEQ-möten med bi15s
representanter.
Sexmästare
Johanna A har tillsammans med brandsex bestämt menyn till
skiphtet samt bokat en bil för att ta sig dit med. Hon har också
bokat Cornelis till påskpuben, och är igång med att beställa mat
till nästa veckas företagspresentation med FSD.
PR-chef
Josefin har haft kickoff med sin PR-grupp. Hon har också gjort
färdigt och hängt upp planscherna som visar styrelsens bilder,
jobbat med Bi-infon som skickas ut inom kort samt sålt en
hoodie.
Arbetsmarknadskontakt
Malin har öppnat anmälan till nästa veckas kvällspresentation
med FSD och haft kickoff med AMK-gruppen. Malin har haft ett
möte med Sofie angående Branschdagen, även ett möte de två,
Daniel Nilsson, Henrik Hassel, Karl och Pernilla emellan är
inplanerat för vidare diskussion.
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Sportbas
Annie har ihop med sportrådet beslutat att det blir ett
Brandförlopp istället för Brandmil och kontaktat Lunds OK
angående kartor till aktiviteten. Hon har också varit på möte med
AktU där de börjat preliminärboka datum inför vårens
aktiviteter. Annie har varit i kontakt med humleodlaren Bengt på
Korngården AB som ska undersöka intresset angående BIIF-öl,
ölprovning och humlevandring hos dem under företagets nästa
styrelsemöte.
Webbi
Niklas har mailat ut kontaktlistan över föreningens funktionärer
till hela styrelsen, och undrar om alla medlemmar bör ha tillgång
till listan. Han har även rensat hemsidan från bland annat citat
som ansågs opassande. Niklas har uppdaterat hemsidan med
styrelsens bilder och mailat hemsidans uppbyggare angående en
mindre bugg. Vakantsatta poster har utlysts på Facebook och via
mail och Niklas har även justerat och lagt upp det senaste
protokollet.
§80
Beslut till följd av information
§81
Information från phöset
§82
Påskmys

§83
Branschdag/jubileum

Beslut: Det räcker att styrelsen har tillgång till listan över
föreningens funktionärer.
Johanna och Stefan är på plats och berättar om upplägget som
gäller under introduktionsveckan i höst.
Johanna A tar upp diskussionen kring hur påskpuben den 1 april
ska genomföras.
Beslut: Johanna A kollar upp alkoholtillståndet och tar ihop med
brandsex fram tider som ska gälla för kvällen, och får tillåtelse
att beställa alkohol. Efter det traditionella firandet med mat och
lek öppnas puben upp för hela V-sektionen.
Beslut: Josefin gör iordning en plansch till eventet.
Malin har tagit kontakt med Helena som satt som AMK i BIIF
under branschdagen 2011 och tagit fram ett nytt förslag gällande
hur kontakten med företagen bör skötas: Jubileumsgruppen
skickar ut det gemensamma informationsutskicket, tillsammans
med ett dokument där företagen fyller i vilket eller vilka av
Branschdagen, Jubileet och konferenserna som de vill medverka
i. Därefter tar Malin vidare kontakt med de som visat intresse
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angående Branschdagen, Jubileumsgruppen med de som vill
medverka på Jubileet, och så vidare.
Vad gäller lokal så verkar annexet passa bäst, och målet för hur
många företag man vill ska komma resonerar Malin vidare kring
ihop med AMK-gruppen. Beroende på antalet kan företagsvärdar
behövas.
Ett fast paketpris med ett fast utbud verkar efter diskussion
kunna bli den smidigaste lösningen. Där kan förslagsvis förutom
bord, eluttag etcetera två lunchbiljetter till exempelvis Moroten
och Piskan ingå. 2011 låg grundpriset på 10 000kr, en summa
rimlig att utgå ifrån även i år.
Många frågor angående sittningen dyker upp: vilka ska jobba,
vem ska vara serveringsansvarig, vilka studenter ska bjudas in?
Ytterligare diskussion krävs.
Malin har också fått frågan om ifall det kommer anordnas något
för studenterna för att uppmärksamma jubileet, vilket styrelsen är
ense om vore en rolig idé.
Jubileumsgruppen kommer att sköta sitt jobb själva, men fattar
inga egna beslut utan att rapportera till styrelsen.
§84
BIIF-skiphte

§85
Ovvar

§86
Övrigt

Karl har skrivit ett förslag på utskick gällande tider och
lagindelning inför skiphtet, och föreslår att man ska öka antalet
från 40 inbjudna till 42. Någon av styrelsemedlemmarna måste
gå på en genomgång gällande musikanläggningen som lånas.
Beslut: Styrelsen utökar gränsen från 40 till 42 personer, och
godkänner Karls utskick. Karl går på musikgenomgången.
Josefin informerar om att de overaller som BIIF vanligtvis säljer
har slutat tillverkas. Hon ska kolla upp om det finns något lager
av dessa kvar, och har även tagit reda på hur V och L gör sina
beställningar. Styrelsen är överens om att man vill sikta på att
behålla de overaller man haft tidigare, men även att beslut bör
ske snarast då overallerna ska beställas under våren.
Johanna F undrar om ”Master of Disaster Management”, som
kan komma att röstas in i BIIF under nästa VT-möte, i så fall ska
ha representanter med i studierådet. De har inte samma koppling
till de kurser som diskuteras i studierådet som brand- och
riskstudenterna har. Möjligheten till att de tillsammans med
världsmästaren har ett slags eget studieråd diskuteras. Samma
sak gäller ERASMUS-studenterna.
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Vad gäller informationsutskick så som Bi-infon finns ett förslag
om att världsmästaren översätter och vidarebefordrar till berörda.
Johanna F tar också upp missnöjet angående de nya
bestämmelserna om antagningen till riskhanteringsprogrammet.
Studierådsrepresentanterna har förslagit en överklagan, Johanna
bokar först och främst in ett möte med Henrik Hassel för vidare
diskussion.
Malin påminner styrelsen om hur viktigt det är att alla hjälps åt
med att få studenter att anmäla sig till företagspresentationer.
Särskilt viktigt att påpeka är att de faktiskt är en av BIIFs största
inkomstkällor, och att det inte är samma företag som återkommer
år efter år. Tanken kring att Facebook-event kan locka fler folk
kommer upp.
Kursgårdsbesöket för de nya studenterna, tänkt att ske den 25
augusti, passar in i Phösets planer för introduktionsveckan och
bör därför bokas.
Beslut: Niklas sköter bokningen av kursgård.
§87
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§88
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 3/3 12:10 i styret.

§89
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Karl Borg, ordförande

Agnes Broholm, sekreterare

Niklas Wetterberg, justerare

Josefin Andersson, justerare

SID 5(5)

