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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-02-26

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

Ordf. Pernilla Lindau
Sekr. Anton Håkansson
Martin Sigvardsson
Julia Lennartsson
Sofia Majtorp
Andreas Stagnebo
Erika Lövström
Karl Borg
Hampus Ragnar

§93
OFMÖ
§94
Justeringspersoner

§95
Adjungeringar

§96
Dagordning
§97
Föregående mötesprotokoll

§98
Beslutsuppföljning

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Andreas Stagnebo och Julia Lennartsson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

Eleonora Grönlund och Daniel Håkansson är adjungerade under
mötet.

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

Protokoll från 2015-02-20 och 2015-02-17 är ej justerat och
godkänt.

Julia har inte fått kontakt med RUB-ansvarig. Hon har också
tagit reda på kontaktinformation för den sista personen som det
saknades kontaktuppgifter för vilket betyder att alla BIIF-
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funktionärers kontaktinformation är insamlade.
Sportevenemangen femkamp och fotbollsturnering har
fortfarande preliminära datum.
Pernilla har inte skickat ut informationen om studenträttigheter,
rättighetslistan, till resten av Styrelsen.
Martin informerar om att det kommer hållas en mässa på
Revinge.
Pernilla kom fram till att BIIF inte behöver göra något åt
världsmästareposten eftersom detta är V-sektionens post och inte
har något med BIIF eller våra stadgar att göra. Hon ska däremot
ha ett möte om detta om tre veckor med ansvariga från L-tek och
V-sek då beslutet påverkar L-tek och BIIF.
Sofia meddelar att bilder på styrelsen är upplagda men inte
redigerade. Styrelsemedlemmarnas presentationstexter bordläggs
till nästa möte.
§99
Information

Ordförande
Pernilla påminner om att man inte får äta i ritsalarna i nya Vhuset. Hon informerar också att det kommer finnas
mikrovågsugnar utanför V-café.
Hon påminner också om att evenemanget Flickor på teknis, som
är ett evenemang där gymnasietjejer får möjlighet att känna på
studentlivet, kommer börja 15 april.
Vidare påminner hon om att jättefunktionärsfesten JFF kommer
hållas den 14 maj.
Slutligen påminner hon om att Phöset planerar att ha sin
temasläppsfest den 25 april.
Pernilla meddelar även att man diskuterat verksamhetsåret i Vstyrelsen. Tiden som vi som styrelse sitter kallas verksamhetsår.
Detta går mellan 1 februari - 31 januari. Diskussionen som Vstyret hade handlade om att ändra verksamhetsåret till 1 januari 31 december. Detta för att verksamhetsåret ska stämma överens
med räkenskapsåret som skattmästaren/kassören går efter.
Vidare meddelar Pernilla om att de skulle vara bra om Styrelsen
hade en gemensam excel-fil för framtida evenemang.
Beslut: Andreas ska skapa en excel-fil för framtida evenemang.
Sekreterare
Anton har justerat förra veckans protokoll. Han har också börjat
med beskrivningen av sin post till informationsmejlet.
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Kassör
Karl har hanterat fakturor och kvitton.
Studierådsordförande
Erika har varit på en utbildning på Kåren som heter UUU. Med
henne följde en representant från Studierådet. Erika har även
bokat möte med alla sektionens ordföranden- och
studierådsordföranden där man ska diskutera bland annat posten
världsmästare.
Sexmästare
Sofia har anordnat BIIF-skiphtet. Maten kostade 75 kronor per
person vilket betyder att man understeg budgeten som var 100
kronor per person. Utöver detta har hon meddelat om upphittade
saker från skiphtet på facebook.
Hon har också planerat maten till kostföreläsningen, den ska hon
förbereda i V-café och sen dela ut i samband med föreläsningen.
Slutligen har hon gjort en beskrivning av sin post som ska
skickas ut i informationsmejlet.
PR-chef
Hampus har erhållit ett mejl från BRINN där man visar intresse
för utbyte av tygmärken. Han ska skicka ett mejl där BRINN kan
ta del av vad BIIF har för tygmärken att erbjuda.
Vidare meddelar han att hans kortaccess inte fungerar och att han
därför inte har tillgång till rätt delar av skolbyggnaden.
Hampus har också tagit fram olika förslag på BIIF-hoodies från
vilka Styrelsen ska välja det bästa.
Beslut: Hampus ska skicka ett mejl till BRINN som innehåller
information om BIIF-märken som vi har att erbjuda.
Pernilla ska undersöka varför Hampus access inte fungerar och
åtgärda problemet.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har varit på IKK-möte och har dessutom varit i kontakt
med olika företag.
Sportbas
Julia har mejlat RUB-ansvarig angående en ERASMUS-aktivitet
men har inte fått något svar.
Hon meddelar även att 30 personer har anmält sig till
föreläsningen om hälsa och kost.
Webbi
Andreas har uppdaterat hemsidan med bland annat nuvarande
stadgar och reglementen. Han har också lagt upp de senaste
protokollen på hemsidan.
Utöver detta har han haft möte med datorgruppen om ett
eventuellt brandlan.
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Likabehandlingsombud
Eleonora presenterar sig själv och berättar om sin post som
likabehandlingsombud för BIIF. Hon uppmanar Styrelsen att
sprida ordet om att det finns ett likabehandlingsombud som man
kan vända sig till om man känner sig orättvist behandlad eller
behöver prata med någon. Hon vill att Styrelsen informerar
henne om evenemang som ska hållas så att hon kan kontrollera
att man under dessa följer likabehandlingsreglerna.
Revisor
Daniel presenterar sig själv och berättar om sin post som en av
revisorerna för BIIF. Revisorernas uppgifter går i huvudsak ut på
att granska kassörens arbete och att granska föreningens ekonomi
så att den hanteras på ett korrekt sätt.
§100
Beslut till följd av information

Beslut: Hampus ska mejla BRINN med information om BIIFmärken.
Beslut: Pernilla ska se till att Hampus får access på sitt kort.
Beslut: Andreas ska skapa en excel-fil för framtida evenemang.

§101
Hoodies

§102
Brandkorridoren

Hampus meddelar att BIIF-hoodies finns i fyra storlekar, S, M, L
och XL. Han planerar att låta studenter prova hoodies och sen
beställa av honom så att han vet hur många som ska tryckas. Det
föreslås att ta med hoodies till kostföreläsningen så att folk får
chans att prova där. Hampus ska annonsera om detta på BIIFs
facebooksida innan föreläsningen.
Beslut: Hampus ska informera på facebook innan
kostföreläsningen om att man kan prova ut och beställa hoodies.

Andreas har varit i kontakt med husprefekten för V-huset.
Husprefekten menar att man vill göra brandkorridoren till en tyst
studiekorridor. Han är öppen för en diskussion efter att
renoveringen är klar. Styrelsen ska fråga om vi får ställa
brandrelaterade saker där och dessutom boka ett diskussionsmöte
om saken för att uttrycka vår vilja att göra korridoren till en
samlingsplats för brandstudenter.
Beslut: Pernilla och Andreas ska sammanställa argument för att
korridoren ska bli en brandkorridor.
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§103
Mikro i V-huset

§104
Pengar till studiekvällar

§105
Hemsidan

§106
Utskriftskonto

För att få ha mikrovågsugnar i ett rum i V-huset måste det vara
tillåtet att ha mat i det rummet. Eftersom det inte finns några
sådana rum finns det inte möjlighet att placera mikrovågsugnar i
V-huset för tillfället.
Beslut: Pernilla ska ta upp frågan med Johanna från V-styrelsen.

SVL ger mindre pengar till studiekvällar. De betalar för SI-ledare
men inte för fika. Erika undrar hur mycket pengar som finns att
tillgå och vad studiekvällarna kostar. Hon ska ha möte med
Maria om det här nästa vecka.
Beslut: Erika ska mejla Daniel Nilsson angående pengar till
studiekvällar. Hon ska även fråga Kina om detta.

Andreas har haft möte med datorkunniga ifrån D-sektionen. De
har undersökt BIIF-hemsidan och höjt säkerheten på den men sa
att den var svår att jobba med.
Styrelsen menar att den gamla hemsidan inte är att föredra och
att man vill ordna en ny hemsida. De datorkunniga som Andreas
varit i kontakt med föreslog två alternativ till att laga den gamla
hemsidan, de erbjöd att antingen hjälpa BIIF att bygga en helt ny
hemsida eller att själva bygga en ny hemsida åt BIIF.
Det tredje alternativet är att göra som V-sektionen och köpa en
hemsida av kåren. Styrelsen väger för och nackdelar med de
olika alternativen och menar att om datorgruppen är positiva till
att bygga en ny hemsida med D-studenternas hjälp, så är detta att
föredra.
Andreas ska därför samla datorgruppen och fråga dem hur de
ställer sig till saken.
Erika yrkade på streck i debatten.
Beslut: Andreas ska fråga datorgruppen om de vill vara med och
bygga upp en ny hemsida.

BIIF har 400 kr att skriva ut papper för som ska delas upp bland
Styrelsens medlemmar. Martin får 50 kronor, Pernilla 100
kronor, Karl 150 kronor och Anton 100 kronor.
Beslut: När Styrelsemedlemmarna fyllt på sina utskriftskonton
med pengar ska de skicka de elektroniska kvittona till Karl via
mejl.
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§107
Kontaktperson i Styrelsen

§108
Bankkort

§109
Brandlan

§110
Märkestryckning på overaller

§111
Vårterminsmöte

§112
Övrigt

Styrelsemedlemmarna bör ta reda på vilka funktionärer som de
är kontaktperson till och upprätta en kontakt med berörd
funktionär.

Då banken genomför förändringar gick det inte att lösa ut ett nytt
bankkort. Sittande sexmästare ska vara skriven på kortet men
som det är nu är Pernilla skriven på kortet. Eftersom styrelsen
endast sitter under ett år är det fördelaktigt om kortet är skrivet
på rätt person.
Beslut: Sofia ska kontakta banken och undersöka om det går att
lösa ut ett nytt bankkort.
Beslut: Punkten bordläggs till nästa möte.

Kåren kommer köpa färdigtryckta overaller från Kina och vill att
brandoverallerna ska köpas från samma ställe. BIIF ska fortsätta
köpa overaller från stället man köpt från tidigare men trycker
gärna sponsring på overallerna. Däremot får BIIF inte betalt
direkt för sponsringen och därför ska V-sektionen stå för
tryckkostnaden.
BIIF hjälper gärna till att skicka overallerna på tryck. Styrelsen
ska kontakta Phöset, Line och Viktoria och berätta detta samt att
vi är öppna för förslag.
Ett alternativ för framtiden är att trycka på reklam samtidigt som
brandloggan trycks.
Beslut: Hampus ska ta kontakt med ansvarig.

Styrelsen ska ha ett kvällsmöte innan vårterminsmötet. Kallelse
till vårterminsmötet ska ske senast tio läsdagar innan mötet. Hela
Styrelsen ska läsa stadgarna och komma med propositionsförslag
innan kvällsmötet.
Beslut: Kvällsmöte den 30 Mars. Preliminärt 18:00.

Pernilla påminner om mötet med programledningen och SVL
den 27 februari.
Pernilla informerar att SVL inte vill ha kursgårdar och detta kan
innebära att det blir diskussioner med SVL om huruvida
Styrelsen kommer att kunna erbjuda kursgård under
introduktionsveckan.
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Erika undrar om själva resan för Nordic Meeting ska bokas snart,
mer information kommer på mötet den 27 februari.
§113
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§114
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 5/3 12:00 i styret.

§115
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Andreas Stagnebo, justerare

Julia Lennartsson, justerare
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