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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-03-05

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

§116
OFMÖ
§117
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Karl Borg och Hampus Ragnar väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§118
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§119
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§120
Föregående mötesprotokoll

§121
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2015-02-17 och 2015-02-20 är justerade och
godkända. Protokoll 2015-02-26 är ej justerat och godkänt.

Pernilla har ordnat access till Hampus passerkort.
Hampus har kontaktat BRINN angående utbyte av tygmärken.
Julia har inte bokat planen till fotbollsturneringen.
Martin har inte undersökt alla företag som ska ställa ut på
mässan i Revinge men ska undersöka resten till nästa möte.
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Pernilla har inte hittat rättighetslistan men ska leta vidare till
nästa möte.
Hon har även kontaktat ansvarig för världsmästarposten och
meddelar att den inte har med BIIF att göra.
Hampus och Sofia har redigerat bilderna på Styrelsen som ska
skickas.
Andreas har skapat en gemensam excelfil för framtida BIIFevenemang.
Erika har frågat Daniel Nilsson och Kina Lundh hur det tidigare
har fungerat med pengar till studiekvällar. Pengarna har gått från
5 000 kr till 1 500 kr. Hon ska ha möte med Maria,
studierådsordförande på sektionen, imorgon.
Pernilla har frågat Håkan Frantzich om det finns möjlighet att
ställa mikrovågsugnar i V-huset. Han meddelade att man inte
kommer kunna värma sin mat förrän renoveringen är klar och Vsupé öppnat i V-huset
Pernilla och Andreas har diskuterat argument för att göra
brandkorridoren till brandkorridor. Hampus och Andreas ska
hitta brandrelaterade saker som t.ex. brandslangar och
sprinklermodeller att ställa där eftersom detta går att motivera ur
ett studieperspektiv.
Sofia har inte varit på banken och ordnat ett nytt bankkort.
§122
Information

Ordförande
Pernilla har haft överlämningsmöte med ordförande för L-tek, Vstyret och Phöset olika föreningar och phös. Hon har också haft
möte med SVL och programledningen. Utöver detta har hon varit
på kostföreläsning. Slutligen har hon ordnat access till
passerkorten till hissen i V-husdelen på KC och till korridoren
där Gallien ligger.
Sekreterare
Anton har justerat protokoll och skrivit info om sig själv till Biinfomejlet.
Kassör
Karl meddelar att skiphtet kostade 8444 kr. Han meddelar också
att BIIF har inte fått kvitton från styrelseskiphtet.
Beslut: Pernilla ska kontakta Martin Estlund om eventuella
kvitton från styrelseskiphtet.
Studierådsordförande
Erika har bokat möte med studierådet på måndag.
Sexmästare
Sofia har lagat mat till kostföreläsningen. Hon ska också boka ett
möte med cafémästarinnan i M-café och Martin angående en
företagspresentation som ska hållas där.
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PR-chef
Hampus har tagit in beställningar av brandhoodies. Han har
också varit på möte med sångbokskommittén. Utöver detta har
han sammanställt Bi-infomejlet.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har varit på IKK-möte. Han meddelar även att han för
närvarande är i kontakt med åtta företag. Utöver detta har han
skickat företagslistan från föregående år till Karl, detta för att
Karl ska kunna se om det saknas några fakturor från lunch- och
kvällspresentationerna förra året.
Sportbas
Julia meddelar att Smörlyckan ska hyras till turneringen. Hon har
också ordnat access till kårhuset. Hon meddelar också att hon
kommer kontakta RUB-ansvarig på måndag angående en
eventuell ERASMUS-aktivitet i Revinge.
Webbi
Andreas har varit i kontakt med datorgruppen och meddelar att
de inte är intresserade av att bygga upp hemsidan under ledning
av datorsektionens webbansvariga, DWWW. Styrelsen beslutar
att DWWW ska bygga upp hemsidan under datorgruppens
översyn. Man beslutar också om att i förväg skriva ett kontrakt
med DWWW för att säkerställa att hemsidan blir gjord på ett
tillfredsställande sätt.
Beslut: Datornissarna ska bygga hemsidan under BIIFs
vägledning.
Beslut: Det ska skrivas ett kontrakt med DWWW om hur
byggandet av hemsidan ska gå till.
Beslut: Andreas ska mejla Daniel Nilsson om var
sprinklercentralen är och ifall den kan sättas upp i
brandkorridoren.
§123
Beslut till följd av information

Beslut: DWWW ska bygga hemsidan under BIIFs vägledning.
Man ska också skriva kontrakt om detta.
Beslut: Andreas ska mejla Daniel Nilsson om var
sprinklercentralen är och ifall den kan sättas upp i
brandkorridoren.
Beslut: Pernilla ska kontakta Martin Estlund om eventuella
fakturor för styrelseskiphtet.
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§124
Mötesordning

§125
BrandLAN

§126
Fotbollsturnering

§127
Styrelsehoodies

§128
Reseersättning

§129
Presentation av programledningen

§130
Plansch

§131
Tygmärken BRINN

Pernilla uppmanar Styrelsen att hålla bättre ordning under
mötena. Det underlättar om man inte pratar i mun på varandra
och inte upprepar redan sagda saker.
Beslut: Styrelsen ska tänka på detta i framtiden.

Andreas och datorgruppen planerar att hålla organiserade
turneringar i datorspel. Han föreslår att detta LAN ska hållas den
11 till 12 april.
Beslut: Helgen vecka 15 bokad.

Julia frågar om BIIF betalar planhyran och fikan under
fotbollsturneringen.
Beslut: BIIF står för planhyra och fika.

Julia yrkar på att beställa styrelsehoodies. Modellen är bestämd.
Styrelsehoodierna kommer komma ungefär samtidigt som
brandhoodierna.
Beslut: Hampus ska beställa BIIF-hoodies. Han ska också ta
med hoodies till nästa möte så att alla kan prova ut sin storlek.
Hampus ska även undersöka vad styrelsehoodierna kommer
kosta.

Julia undrar om BIIF ska betala reseersättning till föreläsaren
som föreläste om hälsa- och kost.
Beslut: BIIF ska betala reseersättning till föreläsaren.

Programledningen fikar vanligtvis vid 10:00. Förslag om att
Styrelsen presenterar sig under fikat.
Beslut: 6 mars 10:00 presentation för programledningen i
brandkorridoren.

Pernilla vill ha planschen med bilder på Styrelsen tryckt så snart
som möjligt.
Beslut: Hampus ska trycka upp en plansch.

Hampus har haft mejlkontakt med PR-ansvarig för BRINN. Han
undrar hur Styrelsen ställer sig till att sälja tygmärken till BRINN
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och att köpa tygmärken av BRINN. Styrelsen ställer sig positiv
till ett utbyte av tygmärken mellan BRINN och BIIF.
Beslut: Hampus kommer inkludera information om att BIIF kan
köpa tygmärken från BRINN åt brandstudenter i Lund i Biinfomejlet. Märkena kommer kosta 25 kr.
BIIF ska också sälja till BRINN.
§132
Cykelställ

§133
Övrigt

Husstyrelsen har ställt upp nya cykelställ utanför V-huset men
det är fortfarande trångt där. Styrelsen menar att man ska driva
frågan om ännu fler cykelställ.
Beslut: Pernilla ska ta upp frågan hos husstyrelsen.

Pernilla ska tillsammans med V-styret åka till Chalmers och
träffa väg- och vattenstudenter där. Hon undrar om Styrelsen har
någon fråga som hon ska ta med sig dit. Styrelsen har inget
speciellt att ta upp.
Bi-infomejlet ska inkludera brandLANet och fotbollsturneringen.
Pernilla ska skriva en inledning till mejlet.
Hampus har inventerat BIIF-förrådet och fastslog att man bör
sälja ut en del grejer därifrån som t.ex. gamla tygmärken. Han
ber också om att får köpa en tavla där man kan sätta upp gamla
märken på utställning. Utöver detta ska han försöka ta fram idéer
till nya tygmärken.
Nordic meeting-biljetter har inte bokats. Styrelsen uppdrar åt
Erika att göra detta.
Pernilla ska kontakta V-styret och undersöka om phösets sökta
pengar går oavkortat till nollningen eller om bara en viss procent
gör det.
Beslut: Erika ska boka Nordic Meeting-biljetter.
Beslut: Hampus ska sälja märken.
Beslut: Pernilla ska kolla med V-styret om phössponsring.
Beslut: Hampus ska ta fram idéer om BIIF-märken.

§134
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§135
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 5/3 18:00 hos Anton Håkansson.

§136
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Hampus Ragnar, justerare

Karl Borg, justerare
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