BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-02-06

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§1
OFMÖ
§2
Justeringspersoner
§3
Adjungeringar
§4
Dagordning

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Daniel Håkansson och Dea Ternström väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.
Inga adjungeringar.
Beslut: Paragraf 18 på dagordningen flyttas upp och blir således
paragraf 9. I övrigt godkänns dagordningen i föreliggande skick.

§5
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2013-01-30 är justerat och godkänt.

§6
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.
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§7
Information

Ordförande
Martin har fått testamente från Magnus och haft överlämning.
Han har även tagit kontakt med programledningen,
studievägledarna och BRINN samt närvarat på V-styrets möte
tidigare i veckan.
Kassör
Daniel har haft två inlärningsmöten och bekantat sig med
bokföringsprogrammet. Han ska ha ett sista möte med Emma
nästa vecka och få en preliminär budget.
Studierådsordförande
Kina har haft ett studierådsmöte och informerar att Daniel
Nilsson blivit kontaktad av en skola i Polen angående någon
form av utbyte. Huruvida det är av intresse samt hur utbytet
skulle ske är inte bestämt ännu. Hon har även pratat med Henrik
Hassel om ett möte med programledarna och gått igenom budget,
process för mottagning av nya studenter samt policy för nya
nollningen.
Sexmästare
Pernilla har fått testamente från Levin och handlat in alkohol
inför året. Första arbetsmarknadskvällen med nya sexet är
stundande kväll och alla är taggade. Levins kort och access till
alkoholförrådet ska ordnas. Det är även på gång att skaffa tröjor
till nya sexet.
PR-chef
Dea har haft kontakt med Alexine i V-styret angående sponsring
och kommer ha ett möte med henne senare på dagen. Ansvaret
för lunchpresentationen av Färs&Frosta är övertaget från tidigare
PR-chef. Preliminärt datum för presentationen har varit satt till
13:e februari men skjuts på tillsvidare. Det måste beställas nya
sångböcker och eventuellt kommer det startas en
sångbokskommitté för att skriva in alla texter som ingår i
sångboken då dessa inte finns i elektroniskt format.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har haft överlämning med Mattias samt möte med
arbetsmarknadsgruppen. Ett företag i Skottland önskar hålla i en
lunchpresentation utan att betala avgiften. Efter rådfrågning med
Henrik Hassel hålls det dock fast vid policyn att de måste betala
grundpriset för att hålla en presentation. Det har även kommit
upp som problem att små företag inte har råd att exponeras och
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det bör diskuteras om det finns möjlighet att arrangera något som
passar mindre företag. Vidare tas det upp att intresse om att åka
på Brand 2014 finns och Linnéa ska undersöka möjligheten till
det.
Sportbas
Eleonora har haft överlämning med Patric och träffat AktU samt
sportrådet, vilket det är planerat ett ytterligare möte med nästa
vecka. De finns planer på att spela hockey under våren och det
behövs ett beslut inför om en sådan kväll ska sponsras av BIIF
eller betalas av deltagarna själva. Frågan lyfts ifall datumet 15:e
mars passar för sportaktiviteten samt ifall företag ska få vara med
under sportevent.
Webbi
Johannes har fått testamente av Stefan och ändrat information på
hemsidan. Han ska ordna så styret kan skriva inlägg i egenskap
av BIIF på BIIF:s facebooksida.
§8
Beslut till följd av information

Beslut: Mötet beslutar att 15 mars inte är en lämplig dag för
hockey på grund av krock med karneveljen.
Beslut: Beslut om företags delaktighet under sportevent
bordläggs till nästa vecka för kontroll med gällande policy.

§9
Skiphtet
§10
Vice Ordförande
§11
PR-info
§12
Studiecirkel

Beslut: Mötet beslutar ha kvällsmöte för planerande av skiphte
torsdag 13/2 hos Linnéa.
Beslut: Mötet beslutar att Johannes Corbee väljs till vice
ordförande.
Punkten bordläggs till nästkommande styrelsemöte.
Det tas upp ifall BIIF kan ses som studiecirkel och få bidrag från
Lunds Folkuniversitet då BIIF driver ett projekt i form av att
tillgodose brandingenjörsstudenters åsikter om sin utbildning.
Beslut: Mötet beslutar att Daniel Håkansson ska se till
möjligheten att starta en studiecirkel.
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§13
BIIF-kläder: Styrelsen

§14
BRAND1

§15
Insamling av kontaktinformation

§16
Presentation av BIIF14

§17
Utvecklingssamtal

§18
Nordic Meeting

§19
Kursgård

Det diskuteras huruvida textfärgen på tröjorna ska ändras från
silver till en synligare färg. Frågan lyfts även kring ifall typsnitt
och placering av text ska ändras.
Beslut: Mötet beslutar att Dea ska ta fram förslag på tröjor och
presentera för övriga styrelsemedlemmar.
Det efterfrågas ett styrdokument för användandet av BRAND1.
Martin föreslår att tre ur styrelsen ses och sammanställer
argument för att få använda BRAND1 och sedan har ett möte
med Patrick van Hees.
Beslut: Martin, Dea och Pernilla ska ses och sammanställa
argument för användandet av BRAND1.
Beslut: Mötet beslutar att styrelsemedlemmar med egna grupper
ska samla in namn, telefonnummer och mailadresser så det finns
kontaktuppgifter till samtliga funktionärer inom dessa.
Det diskuteras att styrelsen ska presentera sig för några utav
klasserna, programledningen samt studievägledarna.
Beslut: Mötet beslutar att styrelsen ska presentera sig inför Bi13,
Bi12, Bi11 samt Erasmusstudenterna. Johannes Corbee ska titta i
schemat när det passar.
Alla i styrelsen ska ha individuella möten med Martin om
förväntningar inför året. Förslagsvis ett möte nästa vecka och ett
möte närmare sommaren för utvärdering.
Beslut: Mötet beslutar att samtliga styrelsemedlemmar ska boka
en mötestid med Martin under kommande vecka.
I nuläget ser det ut som att kommande Nordic Meeting kommer
äga rum 8-9 maj i Luleå samt att BIIF-styrelsen kommer kunna
närvara. Martin ska prata med Daniel Nilsson för mer
information.
Det väntar en ny policy och ett nytt schema för nollningen och
det råder osäkerhet kring möjligheten att åka på kursgård. Alla i
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styrelsen är dock överens om att kursgården är ett viktigt inslag
och bör bokas inför nollningsveckan.
Beslut: Mötet beslutar att Eleonora och Anna ska leta efter
lämpliga kursgårdar.
§20
Övrigt

Mötet diskuterar huruvida BIIF ska stå för uthyrning av Cornelis
för kickoff av brandstaben.
Beslut: Mötet beslutar att BIIF står för avtalet och hyr Cornelis.
Beslut: Martin och Pernilla ska titta på lämpliga tyger till en text
på BIIF-styrets ouveraller och presentera för en omröstning
bland övriga styrelsemedlemmar.
Frågan tas upp kring middagsmöten och huruvida de ska
bekostas av BIIF eller styrelsemedlemmarna själva.
Beslut: Mötet beslutar att middagsmöten ska bekostas av styret.
Beslut: Mötet beslutar att Martin Bengt Estlund (199012200870) och Oscar Daniel Håkansson (900525-3753) väljs var och
en för sig till firmatecknare.

§21
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§22
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 13/2 12:00 i V-Styret.

§23
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

SID 5(6)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

Daniel Håkansson, justerare

Dea Ternström, justerare
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