BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2015-02-05

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

Ordf. Pernilla Lindau
Sekr. Anton Håkansson
Hampus Ragnar
Andreas Stagnebo
Julia Lennartsson
Karl Borg
Martin Sigvardsson
Erika Lövström

§1
OFMÖ
§2
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Beslut: Andreas Stagnebo och Hampus Ragnar väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§3
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§4
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§5
Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2015-01-22 är ej justerat och godkänt.

§6
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.
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§7
Information

Ordförande
Pernilla har suttit på V-sektionens styrelsemöte. Där ifrån
vidarebefordrade hon kritik från städarna på KC. Det är viktigt att
man håller ordning, ställer i ordning stolar efter sig och att man
inte äter i ritsalarna.
Pernilla tog även upp frågan om att utse en medlem till
sponsorgruppen och styrelsen föreslog Martin till detta.
Hon har också presenterat sig för V-sektionens klasser
tillsammans med V-sektionens styrelse.
Beslut: Martin valdes till sponsorgruppen.
Sekreterare
Anton har haft kontakt med sin företrädare och förberett sig
inför året med mallar för protokoll och läst sitt testamente. Han
har även läst in sig på stadgar och gamla protokoll.
Kassör
Karl har haft överlämningsmöte med sin företrädare. Han har
läst in sig på bokföringsprogrammet. Han har ännu inte tillgång
till kontot.
Studierådsordförande
Erika har haft programledningsmöte i tisdags. Hon har även haft
två SRX-möten. Hon har också varit med och utsett
Teknologkårens pedagogiska pris. Erika har också censurerat
enkäter.
Erika har deltagit i Studentlärardag. Hon har även blivit
tillfrågad angående en världsmästarpost (ansvarig för
internationella studenter) om att BIIF ska välja en sådan. Vsektionen får själva välja en brandstudent till detta om de önskar
då detta inte finns i våra stadgar. BIIF kan föreslå en kandidat
till V-sektionen.
Beslut: Pernilla och Erika ska kontakta ansvarig om detta.
PR-chef
Hampus har skickat styrelsetröjor på omtryck eftersom trycket
börjat släppa. Han har även haft överlämningsmöte med sin
företrädare.
Arbetsmarknadskontakt
Martin har hållit i sin första företagspresentation och har även
varit i kontakt med nya företag för framtida presentationer.
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Han kommer gå på ett IKK-möte den 5 februari.
Sportbas
Julia har haft ett möte med sin företrädare. Hon har även Fixat
med Aktus tröjor och planerat skiphte. Hon spelade Volleyboll
med aktu i tisdags och hade även kvällsmöte samma dag. Hon
planerar också ett event. Julia planerar att anordna en
föreläsning om hälsa och kost. Hon har även möte med
sportrådet nästa vecka.
Webbi
Andreas har suttit med hemsidan och lärt sig den.
§8
Beslut till följd av information

Beslut: Martin valdes till sponsorgruppen.
Beslut: Erika och Pernilla ska ha ett möte med ansvarig
angående världsmästare.

§9
Nordic Meeting

§10
Vice Ordförande

§11
Presentation av BIIF15

Nordic meeting är ett bra utbyte. Däremot gav det inte alla
poster så mycket. Det är dessutom dyrt. Det är lätt att söka
sponsring för. Andreas yrkade på att rösta på 3 resenärer till
Nordic Meeting.
Beslut: 3 stycken valdes till Nordic Meeting: Erika, Martin och
en tredje.
Inhoppare till ordförande. Vice ordföranden ska agera bollplank
till ordföranden, ha en inblick i dennes arbete och även hoppa in
i dennes plats om ordföranden får förhinder.
Beslut: Anton Valdes till vice Ordförande BIIF15.

Ett förslag att välja en samordnare så att hela styrelsen kan vara
med och presentera sig för brandklasserna.
Beslut: Erika tog på sig att samordna styrelsens timmar för
presentation för brandklasserna.

§12
Skiphtet

Info om var och när styrelsen ska träffas i helgen.

§13
V-café

V-café behöver jobbare. Arbetstider är 9-12 och 12-15.
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§14
Insamling av kontaktinformation

§15
Brandkorridoren

§16
Studiecirkel

§17
Styrelsehoodies

§18
Brandbastu

§19
Personliga möten

§20
Övrigt

Telefonnummer och mail till alla funktionärer ska samlas in.
Beslut: Hampus ska samla in kontaktinformation från alla
funktionärer.

Styrelsen ska undersöka möjligheten att utse en
brandkorridorsansvarig.
Beslut: Andreas ska ta kontakt med Daniel Nilsson om detta.

Styrelsen erhåller bidrag då vi samlas och håller möten.
Beslut: Karl ska föra anteckningar om vem som är med på mötet
och handha bidragssökandet.
Styrelsen gick till val om man ville införskaffa tryckta hoodies.
Dessa kostar ungefär 300kr.
Beslut: Styrelsen beslutade att införskaffa hoodies.

Styrelsen menade att man ska diskutera en möjlig post som
bastuansvarig i BIIF och att man ska ta upp detta på
vårterminsmötet. Någon i styrelsen ska kolla med Stefan
Svensson vad detta skulle innebära, vilka regler som skulle gälla
och så vidare.
Beslut: Andreas ska ta kontakt med Stefan om detta.

Pernilla uppmanade styrelsen att boka personliga möten med
henne för att skaffa sig en uppfattning om vad styrelsen tycker
och tänker.

Hampus: Ska kolla intresset för brandtröjor bland studenter.
Andreas: Hemsidan www.biif.se ligger nere. Han ska undersöka
detta ikväll.
Julia: Har eventuellt ett evenemang på gång.
Karl: Uppmanar styrelsen att lämna kvitton på torsdagar i Vstyret. Utan kvitton får man inga pengar för vad man lagt ut.
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Pernilla ska undersöka om styrelsen har tillgång till kopiatorn i
styret och även undersöka om vi kan få accesser till de som
behöver det.
§21
Beslutssummering

Martin valdes in i sponsorgruppen.
Pernilla och Erika ska kontakta ansvarig angående val av
världsmästare
3 stycken valdes till Nordic Meeting: Erika, Martin och en tredje.
Anton Valdes till vice Ordförande BIIF15.
Erika ska samordna styrelsens timmar för presentation för
brandklasserna.
Hampus ska fixa kontaktuppgifter till alla funktionärer i BIIF.
Andreas ska kontakta Daniel Nilsson angående
brandkorridorsärendet.
Karl ska ha hand om studiecirkelärendet.
Styrelsen ska införskaffa BIIF-hoodies.
Andreas ska kontakta Stefan angående brandbastun.

§22
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 11/2 12:00 i styret.

§23
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Pernilla Lindau, ordförande

Anton Håkansson, sekreterare
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Andreas Stagnebo, justerare

Hampus Ragnar, justerare
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