BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-05-05

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

§186
OFMÖ
§187
Justeringspersoner

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

§188
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§189
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§190
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-04-07 är justerat och godkänt.

§191
Beslutsuppföljning

Dea har inte inventerat nätförrådet men planerar att inventera så
snart som möjligt. Övriga beslutspunkter från föregående
protokoll är utförda.
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§192
Information

Ordförande
Martin har skaffat information om möjligheten att starta upp ett
SFPE Student Chapter samt haft mailkontakt med BRINN
angående kommande Luleåvistelse.
Kassör
Daniel har frågat föregående styrelse vilken aktivitet som
anordnades för ERASMUS-studenterna tidigare år för att få idéer
till möjliga aktiviteter för utbytesstudenterna detta år. Daniel har
även bokat tåg- och flygbiljetter till och från Luleå.
Studierådsordförande
Karolina informerar att studiekvällar i mekanik kommer hållas
8/5 och 20/5. Det kommer även hållas ett näringslivsrådsmöte
den 14/5 för att diskutera vad som saknas i utbildningen.
Anordnandet av tårtutdelning till klassen med flest svar på CEQenkäter har hamnat i glömska men ska arrangeras snarast.
Sexmästare
Pernilla informerar att datum för höstfesten är satt till 22/11, till
vilken hon planerar boka qasquesalen så snart som möjligt.
PR-chef
Dea informerar att Karolinas nya tröja har kommit.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har förberett inför lunchpresentationen 8/5. Hon har även
haft kontakt med ett företag som visat intresse för att komma och
presentera sig efter att ha kommit i kontakt med
arbetsmarknadsgruppen på IDER.
Sportbas
Eleonora har föregående vecka anordnat brandfotboll.
Webbi
Johannes informerar att hemsidan inte längre är under attack och
att ytterligare bilagor är inlagda på hemsidan.

§193
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Beslut till följd av information

§194
Film till nollning + mer nollning

§195
Luleå-resan

Beslut: Daniel ska höra med Patrick van Hees och Stefan
Svensson om de är intresserade av att medverka i anordnande av
en aktivitet för ERASMUS-studenterna.
Det diskuteras huruvida styrelsen har möjlighet att samlas innan
sommarlovet och filma en presentationsfilm till nollningen.
Planering inför filmningen ska ske under ett kvällsmöte och
samtliga ska spåna idéer inför detta planeringsmöte.
Beslut: Kvällsmöte 13/5 kl.18:00 hos Martin.
Det diskuteras att det borde inhandlas en present till BRINN.
Lämpligt pris är cirka 500 kronor.
Beslut: Johannes, Dea och Karolina ska inhandla en present till
BRINN.
Beslut: Johannes ska skicka ut ett reseschema till samtliga i
styrelsen.
Beslut: Beslut om ansökan om resebidrag från
programledningen bordläggs.

§196
Kickoff med BIIF-styrelsen

Beslut: Punkten bordläggs.

§197
Kickoff med ERASMUS

Punkten diskuterades under §192 Information.

§198
Sponsorer på hemsidan

§199
Budgetmöte

Linnéa har pratat med Magnus Nordberg och fått information om
sponsorer. Lista över företag som sponsrar finns bland
information som Martin fått på USB från Magnus tidigare.
Beslut: Linnéa och Dea ska höra om sponsorerna vill förnya sitt
sponsorskap samt informera om pris innan juli.
Martin undrar om Daniel och Linnéa kan träffa honom för att ha
uppdateringsmöte kring den ekonomiska statusen. Ett möte
kommer bestämmas när en klarare bild av schemat för samtliga
finns.
Beslut: Beslut om möte kring budget och framtida inkomster
bordläggs.
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§200
SFPE Student Chapter

§201
Vårterminsmötet

§202
Övrigt

Det råder vissa oklarheter kring hur ett SFPE Student Chapter
ska utformas och vilka konkreta lösningar som finns för ett
uppstartande av detta. Det anses för omfattande att ta tag i ett
Student Chapter innan sommaren varpå bestämmelser kring en
uppstart ska påbörjas under kommande höst.
Beslut: Martin Estlund ska höra av sig till Martin Thomasson
och informerar att styrelsen avvaktar med ett Student Chapter till
hösten.
Protokollet från vårterminsmötet är inte färdigställt och justerat
ännu.
Beslut: Anna ska uppdatera stadgar och reglementen med de
ändringar som röstades igenom på vårterminsmötet.
Samtliga ska ta med sin BIIF-piké till Nordic Meeting.
Styrelsehoodies är i planeringsstadiet och PR-gruppen anses
kunna bidra med bra priser för tryck av dessa.
Beslut: Dea ska komma med konkreta förslag på utformning och
kostnad för hoodies.
Beslut: Dea ska sätta upp PR-info hos brandteknik.
Beslut: Anna ska närvara på RUB-samrådet 10/6.
Beslut: Eleonora och Martin ska närvara på SFPE-möte 5/6.
Beslut: Eleonora ska bjuda in ERASMUS-studenterna till
femkampen.

§203
Beslutssummering
§204
Nästa möte
§205
Mötets avslutande

Mötets beslut summeras.
Beslut: Styrelsemöte 13/5 kl.18:00 hos Martin samt 14/5
kl.12:00 i styret.
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Johannes Corbee, justerare

Pernilla Lindau, justerare
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