BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-12-18

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

§534
OFMÖ
§535
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Dea Ternström och Johannes Corbee väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§536
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§537
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§538
Föregående mötesprotokoll

§539
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2014-12-04 och 2014-12-11 är ej justerade och
godkända.

Dea och Karolina har inhandlat julklappar till Daniel Nilsson,
Henrik Hassel, Marcus Abrahamsson och Patrick van Hees.
Presenter till L-tek och V-styret är kvar att införskaffa. Dea ska
ge kvitton för presenterna till Daniel.
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§540
Information

Ordförande
Martin har under veckan haft ekonomimöte med Daniel och
Pernilla, individuella möten med vissa i BIIF-styrelsen samt
ordnat med diverse små uppgifter.
Sekreterare
Anna har skrivit styrelseprotokoll och arbetar med att
sammanställa protokollet från höstterminsmötet.
Kassör
Daniel har haft kontakt med Tobias Mörtlund och ska skicka
resultat och balansrapport till denne för att få checklista inför
slutrapporten. Han sitter för närvarande med bokföringen och
planerar fakturera årets sista aktiviteter.
Studierådsordförande
Karolina har hållit i sista studiekvällen och informerar att
närvaron på dessa varit dålig under terminen. Troligtvis beror det
låga deltagandet på krockar med övriga aktiviteter och åtgärder
för att öka närvaron på studiekvällarna ska göras till nästa år.
Sexmästare
Pernilla har ordnat en överlämningsmiddag med den nya BIIFstyrelsen samt suttit som adjungerad på V-styrets möte tidigare i
veckan. Hon har även haft budgetmöte om höstfesten och jobbar
med att sammanställa de sista faktureringarna för året. Under
juluppehållet ska hon planera för brandsexskiphtet som kommer
hållas 28/1.
PR-chef
Dea har sammanställt ett julkort som ska skickas ut till berörda
företag och organisationer följande dag. Hon förbereder för att
lämna över uppgiften att anordna hoodies till den kommande PRchefen.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har sammanställt utvärderingarna kring Stockholmsresan
samt gjort ett kollage. Hon förbereder inför företagspresentation
29/1 samt efterföljande intervjuer med Bengt Dahlgren.
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Sportbas
Eleonora informerar att volleybollturneringen föregående vecka
var lyckad och fick bra feedback. Hon har närvarat på ett
likabehandlingsmöte på kåren.
Webbi
Johannes har lagt upp bilder från volleyboll- och
innebandyturneringen på hemsidan samt burit upp
busshållplatsen till förrådet. Han har försökt få uppdatering kring
arbetet med hemsidan men utan resultat. Han förbereder inför ett
brandlan innan skolstarten i januari.
§541
Beslut till följd av information

§542
Julkort

§543
Julklappar
§544
Styrelseskiphte

§545
Övrigt

Beslut: Dea och Karolina ska ordna julklappar till V-styret och
L-tek.
Beslut: Julklappar till lärare ska delas ut under följande dag.

Julkort kommer postas till institutionen och lärare, därmed ges
inget julkort i samband med julklapparna.

Det ska inhandlas något att slå in julklappar med.

Det måste hållas ett planeringsmöte inför styrelseskiphtet 7-8/2.
Beslut: Middagsmöte 18/1 hos Martin.

Daniel ska undersöka vad Pernilla har för budget till
brandsexskiphtet.
Samtliga påminns att leta efter bilder att lägga upp på driven.
Beslut: Dea ska välja ut bilder från höstfesten och lägga upp på
facebook.
Helgen 21-22/2 hålls det stora BIIF-skiphtet i Skanör.
Beslut: Nästa lunchmöte, 22/1, ska BIIF15 adjungeras.

§546
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§547
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 18/1 12:00 i nya V-styret.
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§548
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Dea Ternström, justerare

Johannes Corbee, justerare
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