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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-12-11

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

§518
OFMÖ
§519
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Eleonora Grönlund och Karolina Lundh väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§520
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§521
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§522
Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2014-12-04 är ej justerat och godkänt.

§523
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§524
Information

Ordförande
Martin har, tillsammans med Karolina, haft möte med Väg och
vatten samt Lantmäteriet angående studierådet. Studierådets
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uppbyggnad ska ses över så det blir mer strukturerat och
organiserat. Han har även haft möte med nya V-styrelsen.
Sekreterare
Anna har varit på RUB-samråd där det diskuterades hur
problematiken med att nå ut med information om jobb inom
räddningstjänsten kan lösas.
Kassör
Daniel har bokfört.
Studierådsordförande
Karolina har varit på institutionsmöte och ska senare under
dagen på SRX-möte tillsammans med efterträdande
studierådsordförande Erika Lövström. Hon ska höra med Daniel
Nilsson om att sätta upp brandartiklar på väggarna i
brandkorridoren. Hon planerar ha ett studierådsmöte efter
tentaperioden i januari.
Sexmästare
Pernilla har haft planeringsmöte med BIIF-styrelsen 2015 inför
kommande middag med BIIF-styrelsen 2014.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har hållit i en företagspresentation med ORS Consulting
och uppdaterat listan med adresser för utskick av julkort. Hon
har även skickat en utvärdering av Stockholmsresan till de
berörda företagen. Hon planerar sätta ihop ett kollage med bilder
från Stockholmsresan. Senare under dagen ska hon ha
överlämning med Martin Sigvardsson.
Sportbas
Eleonora informerar att det hittills är fyra lag anmälda till den
stundande volleybollturneringen. Hon planerar skicka en bild på
vinnande innebrandylaget till Johannes för publicering på
hemsidan.
Webbi
Johannes ska höra sig för hur arbetet med hemsidan fortlöper.
Han jobbar med att lägga upp protokollet från mötet med BRINN
på hemsidan.
§525
Beslut till följd av information

Beslut: Mötet besluter utnämna Pernilla som ansvarig för att
brandkorridoren fortsätter ha en brandprofil.
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§526
Julmys, utvärdering

Julmyset tidigare i veckan var uppskattat av deltagarna. BIIFstyrelsen diskuterar ett antal förbättringspunkter som bör skrivas
ner för framtida julmys. Det föreslås att eventet ska göras till ett
anmälningsevent för att få en tydlig bild av hur många som ska
närvara och därmed inhandlas till. Maten under årets julmys var
mängdmässigt i underkant och räckte inte till att samtliga i
styrelsen som deltog kunde ta mat efter att övriga deltagare tagit.
I framtiden bör det tänkas på att undvara mat till BIIF-styrelsen
under eventet. För att förbättra inköp till framtida julmys föreslås
en sammanställning av mängd inköpt mat samt antal deltagare
under årets julmys för att ha som utgångspunkt.
Det efterfrågas även bättre framförhållning och tydligare schema
inför eventet. Inhandlingslistan ska planeras längre i förväg så
den hinner gås igenom ordentligt både gällande vad som ska
inhandlas samt mängder. För att täcka in eventuella
matpreferenser bör deltagare vid anmälan uppmanas att meddela
sina matpreferenser.
Beslut: Mötet beslutar skriva in ovan nämnda
förbättringspunkter i styrelsens gemensamma testamente.

§527
Personliga möten

§528
Julkort

§529
Fotokollage

Martin informerar att det fortfarande saknas fyra anmälningar till
personliga samtal och uppmanar de som inte bestämt möte med
honom att göra det snarast.

BIIF-styrelsen har fotograferats till de julkort som ska skickas ut.
Fotografen Caroline Carlheim ska skicka bilder från sessionen
till Dea som ska lägga upp dessa på facebook för omröstning.
Johannes ska sedan sammanställa ett julkort.
Beslut: Mötet beslutar utnämna Dea och Johannes som ansvariga
för sammanställning av julkort från BIIF-styrelsen 2014.

Samtliga i styrelsen uppmanas leta efter bilder från
nollningsaktiviteter och liknande som kan användas till ett
fotokollage.
Beslut: Martin ska ordna en bildmapp för uppladdning av bilder
på den gemensamma driven.
Beslut: Samtliga ska innan nyår ha letat efter bilder.
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§530
Övrigt

Martin uppmanar styrelsen att börja tänka på att runda av de
uppdrag som berör posten man har. Det efterfrågas ett
utvärderingsmöte i januari om vad som gått bra och vad som kan
förbättras inom styrelsearbetet.
Beslut: Anna ska sammanställa ett kontaktformulär i excel för
nya funktionärer till första styrelsemötet i januari.
Martin, Daniel och Pernilla kommer ha ett
sammanställningsmöte gällande ekonomin kl. 12:15 13/12.
Allt är förberett inför tacksittningen 12/12. Martin ska gå ut med
information till deltagarna senare under dagen. Styrelsen ska
samlas kl.16:45 hos Martin och Linnéa inför förfesten.
Det diskuteras huruvida brand ska ge V sitt sektionsbidrag.
Saken anses för komplicerad för att uttala sig om under mötet.

§531
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§532
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 18/12 12:00 i styret.

§533
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Eleonora Grönlund, justerare

Karolina Lundh, justerare
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