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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-01-22

Tid

17:00

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§549
OFMÖ
§550
Justeringspersoner

§551
Adjungeringar

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Karolina Lundh och Johannes Corbee väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

Adjungerade under mötet är Sofia Majtorp, Julia Lennartsson,
Hampus Ragnar, Andreas Stagnebo och Erika Lövström.

§552
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§553
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-12-18 ej justerat och godkänt.

§554
Beslutsuppföljning

Dea har inte fått tag på bilderna från höstfesten. Eleonora ska
skicka lösenordet till dropboxen där de ligger till Dea så hon kan
lägga upp bilderna på facebook.
Anna har sammanställt en lista över tillträdande funktionärer och
ska skicka listan till Pernilla.
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Karolina har fått mail angående att Erik Nilsson i Bi13 är
intresserad av att vara världsmästare. Hon ska reda ut om det
gäller för BIIFs eller Vs räkning och reda ut frågan ytterligare.

§555
Information

Ordförande
Martin har planerat styrelseskiphte för både BIIF-styret och Vstyret. Han har även skrivit testamente och förberett inför
överlämning av posten.
Sekreterare
Anna har skrivit protokoll, sammanställt en funktionärslista samt
skrivit testamente.
Kassör
Daniel har bokfört och fortsatt arbetet med bokslutet. Han
inväntar en checklista för att kunna avsluta bokslutet och
planerar boka in ett möte med Karl Borg.
Studierådsordförande
Karolina har planerat studierådsmöte och börjat lämna över info
och uppgifter till sin efterträdare Erika Lövström. Hon
informerar även att det är student-lärardag 2/2.
Sexmästare
Pernilla har börjat förbereda inför kommande åtaganden. Hon
förbereder för närvarande inför presentationen av Bengt
Dahlgrens och planerar hämta alkohol till denna tillsammans
med Sofia Majtorp senare i veckan. Hon planerar ha
överlämningsmöte med Sofia under kommande måndag och
brandsexskiphte kommande onsdag.
PR-chef
Dea har fått ett mail från BRINN angående att köpa eller byta
tygmärken med varandra. Hon har även skrivit sitt testamente.
Sportbas
Eleonora har planerat AktU-skiphte och skrivit sitt testamente.
Webbi
Johannes har fixat med diverse på hemsidan samt försökt reda ut
hur det går med upprustningen av denna. Han har även haft
överlämningsmöte med Andreas Stagnebo och försökt få tag på
Bilagor från redaktören i Bi13. Han informerar att det planerade
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lanet ställdes in på grund av krock med övriga aktiviteter men att
ett nytt planeras när ett lämpligt datum har hittats.
§556
Beslut till följd av information

§557
Testamenten och överlämningar

§558
Fotokollage

§559
BIIF-skiphtet
§560
Styrelseskiphte

Beslut: Dea ska svara BRINN att BIIF är intresserade av att byta
tygmärken. I de fall BRINN inte har tygmärken att byta med får
de köpa märken av BIIF.
Beslut: Dea ska lägga upp bilder från höstfesten på facebook.

Martin påminner samtliga om att skriva sitt testamente och boka
in överlämning med sin efterträdare.

BIIF-styret 14 har lagt upp bilder från året på sin gemensamma
drive. Samtliga ska välja ut de bästa bilderna och lägga i en
speciell mapp. Av dessa bilder ska det göras ett fotokollage.
Beslut: Samtliga ska välja ut bilder och flytta till en utvald mapp
i driven.

Allt är planerat inför kommande BIIF-skiphte.

Pernilla har erhållit kontrakt för kursgården i Skanör. BIIF15 ska
börja planera skiphtet efter att de tillträtt. Martin föreslår att båda
BIIF-styrelserna kan träffas innan skiphtet och umgås.

§561
Firmatecknare
Beslut: Mötet beslutar att Pernilla (mellannamn) Lindau
(920511-1207) och Karl (mellannamn) Borg (941103-4532) väljs
var och en för sig till firmatecknare fr.o.m. 1/2 2015.
§562
Sammanställning av
funktionärsinformation

§563
Höstfesten

Anna har sammanställt informationen.
Beslut: Anna ska maila listan med funktionärsinformation till
Pernilla.

Dea har fått tillgång till höstfestbilderna och ska lägga upp dessa
på facebook snarast.
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§564
BIIF 2015

§565
Övrigt

BIIF-styret 2015 berättar om deras åtaganden än så länge.
Pernilla uppmanar styret 15 att samlas efter mötets slut för att gå
igenom kommande planeringar.

Martin lyfter förslaget att skicka ut ett sista mail med bi-info till
medlemmarna. Johannes föreslår att det kan innehålla ett
formellt avskedsmeddelande och fotokollage från året.
Beslut: Det ska skrivas ett avskedsmail som ska skickas ut till
samtliga medlemmar.
Beslut: Anna ska skriva klart HT-protokollet och uppdatera
stadgar och reglementen när justering av detta har skett.
Beslut: Johannes ska skicka stadgar och reglementen i
wordformat till Anna.
Brandteknik har fått ovanligt få praktikplatser till kommande
sommar. Martin lyfter förslaget att Pernilla kan höra med Daniel
Nilsson huruvida BIIF-styret 15 kan hjälpa till att ordna platser.
Erika föreslår att det först ska undersökas hur stor efterfrågan på
praktikplatser Bi14 har.
Karolina tar upp problemet med de uteblivna fakturorna från
Bryggan så det kommande styret är informerade om situationen.
Martin informerar om SFPE och det hittills gjorda arbetet med
ett Student Chapter. Det diskuteras regler angående det
kommande storskiphtet.
Beslut: Martin ska höra med Måns Andersson angående
anmälningar till storskiphtet.

§566
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§567
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 26/1 18:00 hos Martin.

§568
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Karolina Lundh, justerare

Johannes Corbee, justerare
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