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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-03-26

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

§169
OFMÖ
§170
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Martin Sigvardsson och Andreas Stagnebo väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§171
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§172
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§173
Föregående mötesprotokoll

§174
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2015-03-05 och 2015-03-12 är inte justerade och
godkända.

Hampus har tryckt planscher med bilder på sittande Styrelse.
Han har också mejlat en elektronisk kopia av samma plansch till
Daniel Nilsson.
Han har också undersökt priser för styrelsehoodier.
Pernilla har inte fått rättighetslistan från kåren.
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Hon meddelar också att man inte kommer ställa upp fler
cykelställ utanför V-huset.
Pernilla har inte diskuterat ärendet om phössponsring med Vstyret.
Andreas har skapat ett facebookevenemang inför påskmyset.
Han har också lånat projektor och duk inför påskmyset.
Utöver detta har han varit i kontakt med ansvarig över
brandkorridoren och meddelar därifrån att korridoren inte
kommer bli just en brandkorridor inom överskådlig framtid.
Karl har haft möte med Martin Estlund angående kvitton från
Styrelseskiphtet. Karl ska kontakta Eleonora Grönlund om
kvittona.
Sofia har kontaktat banken.
§175
Information

Ordförande
Pernilla har haft möte med Daniel Nilsson om ändrade
antagningskrav till RUB. De diskuterade även kursgården.
Hon har också haft möte med Daniel Nilsson angående
ERASUMUS-dagen.
Pernilla har haft möte med studierådsordförande och ordförande
på V-sektionen angående deras post världsmästare.
Hon har också varit på påskmys.
Pernilla har haft möte med V-styret och diskuterat
tandemeventet. Hon meddelar att man planerar att rusta upp
programlogotyperna som sitter på V-husets fasad.
Hon har också planerat kickoffen som ska hållas mellan
styrelserna på V-sektionen och phöset.
Hon har utöver detta varit på möte med sångbokskommitén.
Sekreterare
Anton har justerat protokoll och ordnat access till kårhuset. Han
har också gått igenom protokollen för tidigare års medlemsmöte
och undersökt om det finns saker som ska återkopplas på under
det kommande VT-mötet.
Kassör
Karl har hanterat fakturor och liknande som rör föreningen.
Studierådsordförande
Erika har planerat schema inför hösten. Hon meddelar också att
man har flyttat datum på studiekvällen i mekanik.
Sexmästare
Sofia har köpt alkohol och mat inför företagspresentationen den
26 mars.
PR-chef
Hampus har tryckt ut planscher med bilder på sittande styrelse.
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Arbetsmarknadskontakt
Martin har undersökt företag inför stockholmsresan. Han har
också varit i kontakt med olika företag för framtida
presentationer.
Sportbas
Julia har haft möte med Daniel Nilsson angående ERASMUSeventet. Hon har också bokat fotbollsplan inför ett framtida
event. Utöver detta har hon bokat möte med sportrådet. Hon har
också haft möte med Patrick van Hees angående inlogg till
bokning av Brand1.
Beslut: Julia ska höra av sig till Patrick van Hees eftersom
inlogget fortfarande inte fungerar till hyrning av Brand1.
Webbi
Andreas har bokat kursgård.
§176
Beslut till följd av information

§177
VT-möte

§178
Påskmys

§179
Sektionsbidrag

Beslut: Pernilla ska skicka lista till kåren om vilka i Styrelsen
som ska kunna boka lophtet.
Beslut: Julia ska höra av sig till Patrick van Hees och be om ett
fungerande inlogg till hyrning av Brand1.
Beslut: Pernilla ska kontakta Patrick van Hees och be om
kontaktuppgifter till ERASMUS-studenterna.

Lokal behövs till vårterminsmötet.
Styrelsen ska skicka ut information om sista datum att söka de
utlysta posterna och även bifoga valberedningens
kontaktuppgifter.
Beslut: Mötet ska hållas i ett klassrum i nya V-huset och fika ska
hållas i V-supé.
Beslut: Pernilla ska skicka ett informationsdokument med
viktiga datum angående vårterminsmötet.

Styrelsen tyckte att genomförandet av påskmyset gick bra och
summerar att deltagarna var nöjda med både mat och quiz.

Pernilla har diskuterat en eventuell sänkning av bidraget till BIIF
från sektionen med V-styret. Styrelsen diskuterade om det är
rimligt att sektionen sänker bidraget till BIIF och undrar vad
pengarna egentligen går till. Styrelsen ska ha ett möte på måndag
med sektionen om detta.
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Beslut: Styrelsemedlemmarna som inte kan närvara på måndag
ska skriva ner sina tankar innan så att resterande medlemmar kan
framföra dessa.
§180
Världsmästare

§181
Hemsidan

§182
Bankkort

§183
Nollningssponsring

§184
Plansch
§185
Övrigt

Posten finns på sektionen och frågan om BIIF ska rösta in en
liknande post i BIIF diskuteras. Detta skulle fungera som en
kontakt mellan BIIF och ERASMUS-studenterna.
Beslut: Erika ska skriva en proposition om posten världsmästare.

Andreas har kontaktat BRINN för att få en bredare syn på en ny
hemsida.
Beslut: Andreas ska undersöka alternativ på att göra en ny
hemsida.
Beslut: Andreas ska lägga upp profilbilder på Styrelsen på
hemsidan.

Sofia meddelar att man bör besöka banken istället för att ringa
dit då banken inte ringer tillbaka.
Beslut: Sofia, Karl och Pernilla ska gå ner till banken.

Styrelsen ska ha ett nytt möte om eventuell spons till phöset från
brandrelaterade företag.
Beslut: Möte ska hållas i samband med Nordic Meetingmötet 7
april. Pernilla ska adjungera Martin Estlund.
Beslut: Martin ska meddela Viktoria att vi återkommer efter
påsk.

Beslut: Hampus ska sätta upp planscher 26 mars.

Sofia undrar om alla propositioner är godkända inför
vårterminsmötet.
Beslut: Hela Styrelsen ska läsa igenom alla propositioner för att
gemensamt kunna stå bakom dessa.

§186
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§187
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 1/4 12:00 i styret.
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§188
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare

Martin Sigvardsson, justerare

Andreas Stagnebo, justerare
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