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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-03-27

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

§132
OFMÖ
§133
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Johannes Corbee och Daniel Håkansson väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.

§134
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§135
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§136
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-03-20 är justerat och godkänt.

§137
Beslutsuppföljning

Johannes och Eleonora glömde ta med pärmar till mötet.
Beslut: Johannes och Eleonora ska ta med pärmar till nästa
lunchmöte.
Bi-infon är i princip färdig och väntar bara på att sammanställas.
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Beslut: Samtliga ska skicka sin del i Bi-infon till Dea senast
samma dag.
Martin har börjat samla ihop argument samt haft ett möte med
Fredrik Pettersson angående aktiviteten kursgård. Dokumentet
med argument för kursgården är inte helt färdigt men kommer
färdigställas innan phöset har möte med SVL kommande vecka.
Beslut: Martin ska färdigställa dokumentet med argument senast
31/3.
Martin har frågat samt fått svar via mail angående LTHhändelser under hösten men inte hunnit sätta sig in i vilka datum
det gäller.
Beslut: Martin ska sammanställa en lista över större events till
nästa lunchmöte.
§138
Information

Ordförande
Martin har haft möte med phöskontakten Fredrik Pettersson och
framfört BIIF-styrelsens önskan om en kursgård samt förberett
ytterligare inför vårterminsmötet. Tidigare i veckan var han på
möte med V-styret där frågan om sponsring på ouverallerna
lyftes. Han berättar att V-styret vill ha Rambolls logga på sina
ouveraller och undrar om BIIF-styrelsen är positiva till att ha
samma sponsorlogga på brandouverallerna. Vidare uppmanar
han samtliga i styrelsen att svara på de enkäter som skickats ut
via V-sektionens veckobrev.
Kassör
Daniel var på pengakollegiemöte tidigare i veckan. Han har även
fört över pengar för utskrifter till Anna och Martin samt bokfört
kvitton från sexskiphtet.
Studierådsordförande
Karolina har diskuterat med Martin i V-styret om studiekvällar i
mekanik och bestämt att det kommer anordnas tre stycken under
våren. Hon har även varit med på kårens event Speak Up Days.
Kommande måndag ska hon på programledningsmöte samt ha
studierådsmöte.
PR-chef
Dea har pratat med Olof Nilsson och rett ut de oklarheter som
fanns kring Robert Jönssons diplom. Hon är även snart klar med
att färdigställa PR-info och Bi-info. Senare under dagen ska hon
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inventera förrådet för att se hur många tröjor och ouveraller som
behöver beställas till hösten.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har pratat med Hassel angående platser till en mässa i
Malmö 9-10/4 och fått biljetter till sig själv och amk-gruppen.
Linnéa kommer endast medverka på mässan den 9:e eftersom
BIV kommer på lunchpresentation den 10:e, vilken hon ska gå ut
med anmälan till senare samma dag. Hon kommer ha kickoff
med amk-gruppen 1/4.
Sportbas
Eleonora har planerat det kommande sportevent military training
tillsammans med AktU. Antal anmälda till brandmilen är i
dagsläget endast en person och hon tänker ställa in aktiviteten
om inte fler anmäler sig. Samtliga i styrelsen uppmanas höra sig
för ifall fler är intresserade av att delta i brandmilen.
Webbi
Johannes har sammanställt PR-infon tillsammans med Dea. För
att lösa situationen med spamkommentarer jobbar han och
datorgruppen för att få en captcha till citatsidan. Han har även
mailat Stefan Svensson angående att låna projektor till
vårterminsmötet.
§139
Beslut till följd av information

Beslut: Samtliga i styrelsen ska höra sig för ifall fler är
intresserade av att delta på brandmilen och sedan rapportera till
Eleonora senast lunchtid 28/3.
Beslut: Mötet beslutar att flytta lunchmöte från 10/4 till 7/4.
Beslut: Mötet beslutar att sponsring av brandouverallerna
accepteras.

§140
Vårterminsmötet

Alla propositioner som ska ges på vårterminsmötet är skrivna.
Samtliga i styrelsen har läst igenom likabehandlingspolicyn och
det diskuteras att även likabehandlingsombudet bör läsa igenom
den och lämna sin åsikt.
Martin har pratat med ordförandena för V-styret och L-tek och
fått information angående de regler som gäller kring förändringar
i stadgarna. Så länge innebörd och syfte inte ändras får
förändringar av meningsuppbyggnad och liknande göras. I och
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med detta bör de skrivna propositionerna kontrolleras så inga
onödiga propositioner kring språkbruk i stadgarna tas upp på
vårterminsmötet.
Samtliga i styrelsen har läst inkommen motion angående
nedläggning av arkivgrupp. Det diskuteras att motionen är
välkommen då arkivgruppen anses onödig i dagsläget men att
delar av motionen behöver skrivas om.
Beslut: Karolina ska maila likabehandlingsombudet Josefin
Haglund angående likabehandlingspolicyn.
Beslut: Samtliga som skrivit propositioner ska läsa igenom dessa
och markera de som inte behöver tas upp på vårterminsmötet.
§141
Påskmyset

Planerande av påskmys kommer göras under ett kommande
kvällsmöte.
Beslut: Kvällsmöte hos Anna 1/4 kl. 18:00.

§142
Bi-info

Bi-infon diskuterades under §137.

§143
PR-info

PR-infon är klar sånär som på att byta ut en av bilderna.

§144
Nordic Meeting

Det diskuteras transportsätt till och från Luleå. Flyg anses vara
det bästa alternativet då det sparar en väsentlig del restid.
Sponsring från programledningen kommer efterfrågas när det
finns en klarare bild av totalkostnaden för att medverka på
Nordic Meeting.
Beslut: Johannes ska titta på flygbiljetter tur och retur till Luleå.
Beslut: Martin ska kontakta BRINN angående boende för
styrelsen under Luleåvistelsen.
Beslut: Martin ska höra med Daniel Nilsson angående sponsring
när totala kostnaden är bestämd.

§145
Styrelsehoodies

Punkten bordläggs.

§146
SFPE Student Chapter

Punkten bordläggs.

§147
Hemsidan

Punkten bordläggs.
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§148
Nollning

§149
Övrigt

Pernilla har haft möte med phöset och fått schema för
nollningen.
Beslut: Schemat ska gås igenom under kommande kvällsmöte.
En sponsor har mailat Johannes och nämnt att denne haft kontakt
med tidigare ordförande Magnus om att ändra sin annons på
hemsidan. En gratis ändring av annonsen har godkänts.
Datorgruppen vill anordna ett brandlan under våren. Tid för detta
är ännu inte bestämt men det diskuteras inom gruppen att 3/5 är
ett passande datum. Dock krockar det med dagen då Eleonora
tänkt anordna fotbollsturnering.
Det diskuteras huruvida styrelsen är intresserad av att samordna
klädsel inför kommande evenemangen styrelsekickoff samt
jättefunktionärsfesten.
Beslut: Martin ska lägga upp en post på facebook där styrelsen
kan rösta angående gemensam detalj eller klädsel på
styrelsekickoffen samt jättefunktionärsfesten.
Valberedningen söker fortfarande en representant från Bi13. Den
representant som visat intresse för valberedningen har samtidigt
visat intresse för att söka en funktionärspost. Det diskuteras
huruvida det ska vara accepterat att söka en funktionärspost
samtidigt som man sitter i valberedningen.
Beslut: Mötet beslutar att det är acceptabelt att söka en
funktionärspost samtidigt som man sitter i valberedningen så
länge posten ej är i styrelsen samt den sökande ej deltar i
valberedningens diskussion angående sökt post.

§150
Beslutssummering
§151
Nästa möte
§152
Mötets avslutande

Mötets beslut summeras.
Beslut: Kvällsmöte hos Anna 1/4 kl.18:00, lunchmöte 3/4
kl.12:00 i V-styret samt lunchmöte 7/4 kl. 12:00 i V-styret.
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Johannes Corbee, justerare

Daniel Håkansson, justerare
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