BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-09-04

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

§280
OFMÖ
§281
Justeringspersoner

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

§282
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§283
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§284
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-08-21 är ej justerat och godkänt.

§285
Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§286
Information

Ordförande
Martin informerar att det upprättats en maillista till den nya
klassen, Bi14, som kan används vid massutskick. Det har även
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kommit klasslistor med bilder på Bi14 och Rh14 vilka han ska
maila ut. Två studenter har efterfrågat att få låna BRAND1 för
att ta sig till Revinge under torsdag följande vecka. BRAND1 är
bokad av BIIF och samtliga anser att de två studenterna ska få
tillgång till bilen.
Joanna i V-café är uppsagd då planen är att istället ha ett
studentdrivet café. Martin ska tillsammans med några ur V-styret
arbeta fram ett koncept för hur caféet ska fungera.
Inom en snar framtid kommer professorer flytta tillbaka till Vhuset och i oktober ska V-supé och styrelsen flytta till
kemicentrum.
Gravering och presentinköp till följd av Henrik Hassels och
Magnus Hagelsteens utmärkelser som årets lärare ligger
fortfarande kvar på PR-gruppen att utföra.
De tygmärken som Martin har framarbetat och beställt finns nu
att hämta ut i affären. Dessa ska säljas under märkesmålningen
följande vecka.
Sekreterare
Anna har fått mail med faktura från Bergkvara buss för körning
till och från kursgården. Hon ska skicka vidare mailet till Daniel.
Kassör
Daniel informerar att det saknas en del inbetalningar för
overaller från nollor. I övrigt fortsätter arbetet med fakturor och
betalningar.
Studierådsordförande
Kina informerar att hon har anordnat studiekväll under tisdagen
samt diskuterat med kårstyrelsen om platser till
institutionsstyrelser och utbildningsnämnden. Hon ska maila
Bi14 om att välja studierådsrepresentanter.
Sexmästare
Pernilla informerar att den sista nollningsaktiviteten med
brandsex under måndagen gick bra.
PR-chef
Dea har kontaktat den sista hemsideannonsören men har inte fått
något svar. Fem overaller har gått sönder i dragkedjan och ska
reklameras. De som köpt dessa overaller har fått byta till nya.
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Hon ska inom en snar framtid ordna med gravering och
presentinköp.
Sportbas
Eleonora har haft möte med sportrådet angående skidresan och
informerar att det är fotbollskväll senare under dagen.
Webbi
Johannes informerar att det är säkerhetsbrist på BIIFs hemsida
och att detta ska mailas ut till samtliga medlemmar. Han ska
kontakta datasektionen för att få bristen åtgärdad. Han
informerar även att datorinformationen med de nya studenterna
gick bra. Studievägledningen kommer att faktureras för
introduktionen.
§287
Beslut till följd av information
§288
Bi-info
§289
SFPE Student Chapter

§290
Nollning 2014

§291
Höstfesten

Inga beslut till följd av information.
Bi-infon är inte färdigställd men ska skrivas klart så snart som
möjligt.
Beslut: Dea och Johannes ska färdigställa Bi-infon.
Det finns inte tid under nollningen att starta något kring SFPE
Student Chapter. Martin Thomasson ska informeras om att
möjligheten att starta ett SFPE Student Chapter kommer ses över
efter nollningen.
Beslut: Martin ska maila ut till styrelsen vad SFPE är och
innebär.
Beslut: Martin ska kontakta Martin Thomasson om planerna
kring arbetet med SFPE.
BIIF-styrelsens del i nollningen är nu över. Samtliga i styrelsen
är nöjda med de aktiviteter som hållits och det har varit positiv
feedback från studenterna. Martin går igenom resterande
aktiviteter under nollningen som kan vara av intresse att delta i.
Daniel påminns ta reda på vem han ska fakturera för utgifter som
SVL ska stå för och sedan skicka faktura.
Beslut: Daniel ska fakturera SVL för utgifter under nollningen.
Mer information om höstfesten kommer i ett senare skede. Det är
hög tid att boka ett liveband, Anna och Dea kommer ordna med
det senare under dagen.
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§292
Hemsideannonser

§293
Träff med ordförande om
likabehandling mm

§294
Information om hösten
§295
Kommunikation mellan utskott

Den information som behövs för att fakturera för
hemsideannonser ska ges till Daniel så snart som möjligt.
Beslut: Dea och Linnéa ska ge nödvändig information till
Daniel.

Det kommer hållas ett möte 10/9 där det är tänkt att
ordförandena ska diskutera likabehandling. Frågan lyfts gällande
om det passar att skicka likabehandlingsombudet istället för
ordföranden ifall denne är upptagen.
Beslut: Kina ska höra av sig till Josefin Haglund och fråga om
hon vill gå på mötet.
Martin går igenom kommande händelser under hösten.

Till följd av en kommunikationsmiss inför programsittningen
tidigare i veckan har Martin tillsammans med representanter från
de andra berörda utskotten haft möte om kommunikation. Det
diskuterades att kommunikationen måste bli tydligare så inga
oklarheter sinsemellan uppstår.

§296
Övrigt

Inget övrigt.

§297
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§298
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 11/9 12:00 i styret.

§299
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Linnéa Hjelte, justerare

Dea Ternström, justerare
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