BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-05-22

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

§223
OFMÖ
§224
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Dea Ternström och Linnéa Hjelte väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§225
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§226
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§227
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-05-15 är justerat och godkänt.

§228
Beslutsuppföljning

Ett bi-info är påbörjat och förväntas vara färdigställt i början på
kommande vecka.
Majoriteten av styrelsen har bjudit in sina
brandingenjörsstuderande vänner till att gilla BIIF på facebook.
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Martin har haft möte med SVL, mer info ges senare under mötet.
Anna har skickat offertförfrågan till olika bussbolag och väntar
för närvarande på svar. En bokning kommer dock troligtvis göras
med Bergkvara buss då de har varit ett bra alternativ under
tidigare utflykter.
§229
Information

Ordförande
Martin har ordnat med grillar till kommande grillkvällar. Han har
även planerat inför introveckan under nollningen och skrivit en
informationstext till årets nolleguide. Tidigare i veckan har han
haft möte med SVL angående introveckan och fått information
om uppgifter BIIF-styrelsen har inför och under nollningen.
Bland annat kommer BIIF-styrelsen ha ett möte med SVL
veckan innan introveckan.
Kassör
Daniel har skrivit ut blanketter och förberett inför kommande
deklaration.
Studierådsordförande
Karolina har varit på SRX-möte där det diskuterats hur samtliga
representanter i utbildningsskottet kan samarbeta bättre för att på
så sätt få igenom fler önskemål. Det diskuterades även att det till
hösten planeras införa anonyma tentor på hela LTH.
Sexmästare
Pernilla har hållit i BTR-puben samt förberett inför senaste
lunchpresentationen där brandsex delade ut baguetter.
Det har uppstått en konflikt kring datumet för brands höstfest då
Johanna i V-styret vill anordna en höstfest på samma datum. De
jobbar på att hitta en lösning.
PR-chef
Dea har börjat fundera på present till årets lärare, vilket hon
kommer ordna med inom en snar framtid.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har förberett inför företagspresentationen som ägde rum
medan BIIF-styrelsen var i Luleå. Hon har även pratat med
Ramboll som planera komma på företagspresentation under
höstterminen.
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Sportbas
Eleonora har spelat boule med AktU samt förberett inför
morgondagens femkamp. Hon informerar även att
kvällsfotbollen tagit sommaruppehåll.
Webbi
Johannes har gjort en drive för dokument från Nordic Meeting.
§230
Beslut till följd av information
§231
Vakantsatta poster

§232
Nollning

§233
Presentationsfredag

§234
Höstfesten

Beslut: Martin ska sammanställa ett schema för introveckan och
maila ut till samtliga i styrelsen.
Frågan om vilka poster som är vakantsatta lyfts och diskuteras.
Beslut: En punkt med vakantsatta poster ska läggas till i slutet på
bi-infon.
De tänkta datumen för inspelning av presentationsfilm är
helgdagar och därmed opassande. Ett nytt förslag har getts av
Daniel Cederholm, då han även kan medverka och hjälpa till
under inspelningen.
Beslut: Inspelning av presentationsfilm kommer ske 18/8.
Det diskuteras vilken typ av presentation BIIF-styrelsen ska göra
i kåraulan under presentationsfredagen. Styrelsen ska träffas
innan sommaren och öva på presentationen.
Beslut: Styrelsen ska ses efter lunchmötet 29/5 och öva. Martin
ska ta med dator.
Beslut: Alla ska titta på filmmaterialet och fundera på hur det
kan användas
Beslut: Anna är huvudansvarig för presentationen och Pernilla är
hennes assistent
Pernilla och brandsex kommer ha fullt upp med att planera meny
och tema till höstfesten. Andra uppgifter rörande höstfesten
kommer behöva delegeras ut på övriga styrelsemedlemmar. En
av dessa är att välja och boka ett band. Samtliga i styrelsen
uppmanas fundera på passande och relativt billiga coverband.
Bandet Duo Jag nämns som förslag.
Beslut: Pernilla ska höra med föregående sexmästare Sebastian
Levin om förra höstfestens kostnad för musik.
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Beslut: Daniel ska titta i bokföringen efter förra höstfestens
kostnad för musik.
Beslut: Eleonora ska titta i sportbasmailen efter eventuell
information om förra årets bokning av band.
§235
Övrigt

Eleonora efterfrågar förslag på lekar till femkampen och det
diskuteras upplägg för femkamp samt efterföljande grillning. Vid
eventuellt behov kommer grilltillbehör inhandlas strax innan
evenemanget.
Beslut: De i styrelsen som hinner ska mötas upp kl.15:00, övriga
ska komma till kl.15:30.
Beslut: Martin ska skicka förslag på lekar till Eleonora.
Beslut: Dea ska ta med kamera och dokumentera femkampen.
Martin påminner om att boka personliga möten.

§236
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§237
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 29/5 12:00 i styret.

§238
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Dea Ternström, justerare

Linnéa Hjelte, justerare
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