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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-05-29

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

§239
OFMÖ
§240
Justeringspersoner

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

§241
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§242
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§243
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-05-22 är justerat och godkänt.

§244
Beslutsuppföljning

Bi-infon är skriven och mailad till samtliga i styrelsen för
genomgång.
Eleonora, Daniel och Pernilla har undersökt hur
musikunderhållning bokades till förra höstfesten som
förberedelse inför årets höstfest.
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Dea har tagit bilder under femkampen.
§245
Information

Ordförande
Martin har haft fortsatt kontakt med Daniel Cederholm inför
filminspelning på Revinge 18/8 samt ordnat ett kamerastativ.
Han informerar att Kårestivalen endast är för kårutskott och
BIIF-styrelsen därmed inte kommer vara inblandad. Tidigare i
veckan var han på möte med V-styret.
Sekreterare
Anna har fortsatt arbetet med att hitta och boka en prisvärd buss
till kursgården samt förberett inför spexet som ska hållas på
presentationsfredagen.
Kassör
Daniel har förberett för kommande faktureringar och
pengatransaktioner.
Studierådsordförande
Karolina har haft möte om kommande programändringar och
informerar om dessa. Övriga styrelsen uppmanas titta igenom de
tänkta förändringarna och lämna kommentarer. Hon informerar
även att sista studiekvällen i mekanik hållits tidigare i veckan.
Sexmästare
Pernilla och Johanna i V-styret har haft kontakt med pedellen
och det är preliminärbokat att BIIF:s höstfest kommer vara
22/11. Kontrakt kommer skrivas så fort den nya pedellen har gått
i tjänst. Hon informerar även att hon planerar sammanställa
information till brandsex inför höstens aktiviteter.
PR-chef
Dea informerar att beställningen av ouveraller har levererats och
sorterats. Hon har även gått igenom nätförrådet inför eventuellt
beställande av fler tygmärken. Det är oklart vilka tygmärken som
är aktuella då det finns en blandad kompott tygmärken i förrådet.
Dea planerar reda ut frågan med Simon i V-styret. En
utbytesstudent har köpt en tröja och några märken varpå Dea ska
föra över pengarna hon fått för detta till BIIF.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har haft möte med Alexine i V-styret om ett kommande
projekt där 10 elever från varje program på V-sektionen erbjuds
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åka upp till Stockholm 26-27/11 och hälsa på ett företag. Hon
informerar lite om tankarna kring uttagning av elever till denna
resa. Följande dag ska hon på ett möte för att diskutera vilka
företag som ska kontaktas. Senare kommer hon tillsammans med
Alexine i V-styret och Frida i L-tek att skicka ut
intresseförfrågningar till företagen.
Sportbas
Eleonora har hållit i en lyckad femkamp, haft möte med
sportrådet angående skidresan samt planerat inför höstens
aktiviteter.
Webbi
Johannes har skrivit bi-info samt gjort diverse uppdateringar av
hemsidan. Han informerar att Bi10:s citatsida är stängd
tillsvidare till följd av en ny våg av spamkommentarer.
§246
Beslut till följd av information
§247
Kursgård

Beslut: Dea ska höra med Simon i V-styret vilka tygmärken som
är aktuella.
Det diskuteras vem som ska tillfrågas att vara lekledare under
introveckan. Det informeras att kursgården är bokad men inte
betalad samt att buss är på gång att bli bokad. Martin har
kontrollerat att de som läser RUB:en kommer komma till
kursgården. Det diskuteras även hur fusknollorna ska avslöja sig
och vikten av att de kan umgås med nollorna direkt efter
avslöjandet.
En planering av vilka lekar som ska hållas i kommer behövas.
Martin har fått ett dokument av föregående ordförande Magnus
med information om hur kursgården planerats de senaste åren,
vilket han ska delge styrelsen. Närmare bestämmelser kring
kursgården ska göras under planeringsveckan innan nollningen.
Login för studenterna under fredagen i introveckan måste även
det planeras.
Beslut: Martin ska fråga Magnus Norberg om han vill vara
lekledare.
Beslut: Martin ska maila info till styrelsen kring tidigare
planeringar av kursgården.
Beslut: Pernilla ska boka BRAND1 till 18/8, hela introveckan
samt för att handla mat till programsittningen 1/9.

§248
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Ekonomisk situation

§249
Inför sommaren

§250
Skidresan

§251
Höstfesten

§252
Övrigt

§253
Beslutssummering

Martin, Daniel och Linnéa har haft möte angående den
ekonomiska situationen, vilken anses vara bra. Det poängteras att
större hänsyn till kostnader bör tas vid inköp till middagar och
aktiviteter.
Martin påminner om att annonser ska kontrolleras inför
sommaren. Det framkommer att samtliga i styrelsen planerar
komma tillbaka till Lund under helgen vecka 33. Dea ska under
sommaren fortsätta arbetet med styrelsehoodies samt kontrollera
mängden reflexband inför nollningen. Martin planerar ordna ett
styrelsemärke. Pernilla och brandsex planerar ordna ett
brandsexmärke. Martin påminner samtliga om att vara
kontaktbara under sommaren för fortsatt uppdatering inför
hösten.
Sportrådet planerar inför brands skidresa. De har tittat på
destinationer både norrut och söderut och planerar förlänga
reseperioden till 4-5 skiddagar. Till följd av schemaändringen
råder oklarheter kring när skidresan bör läggas. Första veckan i
läsperiod anses vara bästa möjliga tidpunkt. Det diskuteras hur
den negativa trenden gällande deltagare på skidresan ska vändas.
Det kommer eventuellt göras en intresseanmälan men på grund
av att höstens nya studenter inte kan inkluderas i denna minskar
syftet med en sådan. Att koppla ett event till resan, till exempel
en sittning eller temafest, anses vara en bra idé för att locka
deltagare. En ljudanläggning kommer tas med om skidresan blir
av.
V-sex ska tillfrågas för att jobba under brands höstfest. Som tack
får de en tacksittning. Datumet för höstfesten är bestämt till
22/11.
Det diskuteras lämplig benämning på lekarna med SVL som
kommer hållas under nollningen. Det diskuteras även att det
borde bestämmas en gemensam mötesplats som används
genomgående under introveckan.
Beslut: Mötet beslutar använda spikarna utanför V-huset som
gemensam mötesplats.
Mötets beslut summeras.
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§254
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte preliminärbokas till helgen vecka 33.

§255
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Eleonora Grönlund, justerare

Linnéa Hjelte, justerare
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