BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-12-04

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

Ordf. Martin Estlund
Sekr. Anna Henriksson
Linnea Hjelte
Karolina Lundh
Eleonora Grönlund
Dea Ternström
Pernilla Lindau
Johannes Corbee
Daniel Håkansson

§499
OFMÖ
§500
Justeringspersoner
§501
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Linnéa Hjelte och Dea Ternström väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.
Adjungerade under mötet är Karl Borg, Sofia Majtorp, Julia
Lennartsson, Hampus Ragnar, Martin Sigvardsson och Andreas
Stagnebo.

§502
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§503
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-11-27 är justerat och godkänt.

§504
Beslutsuppföljning

Anna har bokat lokal till julmyset. Dea planerar inhandla
julklappar senare under veckan. Sofia Majtorp har accepterat
förfrågan om att fota BIIFs julkort. Fotografering ska ske i
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samband med julmyset. Martin har begärt accesser till delar av
styrelsen.
§505
Information

Ordförande
Martin har haft korrespondens med Pernilla och packat upp
nätförrådet. Han informerar att det till helgen är Vs höstfest där
även ett V-styre från Chalmers kommer närvara.
Sekreterare
Anna har bokat lokal till julmyset och ska senare under dagen
planera tillställningen tillsammans med Johannes.
Kassör
Daniel har fakturerat Interfleet för lunchpresentationen och
planerar fakturera berörda företag för Stockholmsresan. Han
inväntar kvitton för hockeyn och ska sedan fakturera för detta.
Sexmästare
Pernilla har lämnat tillbaka överbliven alkohol från höstfesten
och pantat. Hon har även haft middag med kommande BIIFstyret och närvarat på sitt första lunchmöte med V-styret.
PR-chef
Dea har returnerat provtröjorna för att dessa ska få tryck på sig.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har deltagit på Stockholmsresan och meddelar att den var
lyckad. Hon sammanställer just nu en utvärdering från de
medverkande studenterna. Senare ska hon skicka en utvärdering
till de berörda företagen. ORS Consulting har en inplanerad
företagspresentation kommande vecka. I nuläget är det för få
anmälda varpå presentationen kan tvingas ställa in, därmed
uppmanas samtliga att anmäla sig till presentationen och promota
denna till övriga studenter.
Sportbas
Eleonora har bokat Victoriastadion och öppnat upp för anmälan
till volleybollturnering den 14/12.
Webbi
Johannes har ordnat med hemsidan och ska senare under dagen
planera julmys.

§506
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Beslut till följd av information

§507
Höstfesten

§508
V:s höstfest

§509
Julmyset

§510
Julkort

Beslut: Middag med BIIF-styrelsen 2014 och BIIF-styrelsen
2015 kommer hållas 15/12.
Beslut: Samtliga ska försöka marknadsföra presentationen av
ORS Consulting 9/12 och i mån av tid själv delta.
Martin och Daniel planerar ha ett möte om höstfestens ekonomi.
Det ska även ordnas en budgetspecifikation för höstfesten.
Tacksittningen 12/12 är betald. Pernilla ska kolla upp eventuella
matpreferenser för de som ska delta. Det diskuteras var
mellanfesten ska hållas.
BIIF-styrelsen ska spexa under Vs höstfest. De som kan delta ska
infinna sig på plats senast kl. 19:00. BIIF ska tillsammans med
L-tek ge en present till V-styrelsen. Det diskuteras var förfesten
ska hållas.
Beslut: Spexträning 4/12 kl. 17:00 hos Martin och Linnéa.
Beslut: Spexträning 5/12 kl. 12:00 i förrådet.
Cornelis är bokat från kl. 16:00. Anna ska undersöka om det går
att flytta fram bokningen till kl.15:00. Johannes och Anna ska
planera julmyset senare under dagen. Det diskuteras vad för mat
och vilka aktiviteter som ska ordnas.
Beslut: Anna och Johannes ska kolla upp eventuellt julpynt i
nätförrådet.
Beslut: Samtliga i styrelsen ska ha pikéer på sig under julmyset.
Beslut: Samtliga i styrelsen ska ha med spexkläder till
fotograferingen.
Bilder till BIIFs julkort ska tas i samband med julmyset 8/12.
Julkorten måste postas innan 16/12. Det finns en färdig lista med
företag och räddningstjänster som ska motta julkort. Den bör gås
igenom och stämmas av.
Beslut: Dea är ansvarig för julkort.
Beslut: Dea ska inhandla julfrimärken till julkorten.
Beslut: Martin ska skicka listan över företag och
räddningstjänser till Linnéa för avstämning.
Beslut: Ytterligare instanser som bör få julkort är: Kåren,
Revinge, avd. Brandteknik, L-tek, V-styret, D-sektionen, avd.
Riskhantering, studievägledarna, K-sektionen, W-sektionen,
BRINN.
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§511
Julklappar

§512
Personliga möten
§513
Världsmästare

§514
Övrigt

Beslut: Karolina och Dea ska köpa julklappar till Henrik Hassel,
Daniel Nilsson, Patrick van Hees, Håkan Frantzich samt övriga
styrelser på V-sektionen.
Martin utlyser nya utvecklingssamtal med samtliga i styrelsen.
Alla ska boka sitt eget möte med start fr.o.m. imorgon.
På Vs höstterminsmöte röstades igenom att respektive studieråd
ska ha en världsmästare som har hand om internationella
studenter. Karolina planerar skicka ut en intresseförfrågan i
studierådet. Det diskuteras att de som varit internationella
faddrar skulle kunna vara intresserade av posten.
Beslut: Karolina ska höra med de som varit internationella
faddrar på brand om det finns intresse för posten som
världsmästare.
Pernilla lyfter frågan kring vad som ska göras med intjänade
pengar från höstfesten. Det diskuteras att små valörer ska
användas till växelkassan och resterande bör sättas in på banken.
Personliga överlämningar med sin efterträdare ska inbokas efter
att testamentet har överlämnats. Deadline för testamente är ½2015.
Linnéa och Martin föreslår att skriva respektive testamente
tillsammans för att kunna kommunicera sinsemellan.
Beslut: Planeringsmiddag 7/12 kl. 17:00 hos Karolina.
Beslut: Testamentesskrivning och middag 14/12 kl. 16:00 hos
Daniel.
BIIFs hållplats står kvar i V-foajé. Det föreslås att PR-gruppen
ska flytta den.
Beslut: PR-gruppen ska flytta hållplatsen till förrådet innan jul.

§515
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§516
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 11/12 12:00 i styret.

SID 4(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

§517
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Linnéa Hjelte, justerare

Dea Ternström, justerare
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