BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-09-11

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

Ordf. Martin Estlund
Sekr. Anna Henriksson
Karolina Lundh
Dea Ternström
Pernilla Lindau
Johannes Corbee
Daniel Håkansson

§300
OFMÖ
§301
Justeringspersoner

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

§302
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§303
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§304
Föregående mötesprotokoll
§305
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2014-08-21 och 2014-09-04 är justerade och
godkända.
Dea har hört av sig till sista sponsorn och även fått svar om
fortsatt sponsring. Hon har även skickat ut Bi-lagan och sålt
tygmärken med positivt resultat. Kina har frågat Josefin Haglund
angående att gå på möte om likabehandling, men hon kunde inte
gå på mötet.
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§306
Information

Ordförande
Martin informerar att lophtet ska renoveras med start någon gång
efter nollningen. Han informerar även att datumet för VMI är
släppt och resan kommer vara 26/12 – 4/1.
Under mötet om likabehandling framkom bland annat att en ny
student känt sig kränkt av en fras i en svans till en studentsång,
samt att de nya studenterna var nöjda med
värdegrundsföreläsningen.
Sekreterare
Anna informerar att hon kontaktat och fått svar från band
angående spelning på höstfesten. Ett band har svarat att de kan
och det diskuteras för tillfället prissättning.
Kassör
Daniel har mailat de studenter som fortfarande inte betalat sina
overaller och väntar veckan ut på inbetalningar innan har hör av
sig igen. Det är tre studenter han inte fått tag på mailadress till
varpå han ska maila Daniel Nilsson och be om dessa.
Han har fått mail från programplaneraren angående fakturering
för Nordic Meeting. Han har även fått en faktura för
alkoholtillstånd under programsittningen 2013.
Studierådsordförande
Kina informerar att hon genomfört den andra studiekvällen.
Kvällen var dubbelbokad med en aktivitet av SVL och
uppslutningen var inte lika god som förra studiekvällen. Hon
håller på och ordnar med nya studierepresentanter för Rh14 och
Bi14. Hon har haft möte med srx och ska ha möte med
studierådet kommande vecka. Hon lyfter frågan kring att pransvariga ska göra affischer inför studiekvällarna.
Sexmästare
Pernilla ska sammanställa hur mycket SVL ska faktureras för så
fort hon har alla kvitton. V-sex ska faktureras för mat under
programsittningen som betalats av BIIF. Hon har börjat söka
alkoholtillstånd för höstfesten.
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PR-chef
Dea informerar att märkesförsäljning under tisdagen gick bra och
att Hampus i pr-gruppen står under lunchen och säljer fler
märken. Sista hemsideannonsören har svarat och är positiv till att
fortsätta sponsra. Hon jobbar med att få in faktureringsadresser
till samtliga sponsorer.
Senare under dagen ska hon lämna in brandsprutan för gravering.
Hon har funderat på presentinköp till Magnus Hagelsteen, men
lyfter frågan för om inte traditionen med att gravera in årets
lärare på riskhanteringsprogrammet på vågen ska tas upp.
Hon har även mailat angående de trasiga overallerna och
inväntar svar från företaget angående lösning på problemet. Biinfon skickades ut men ska korrigeras då det smög sig in ett fel
angående vakantsatta poster. Hon håller för närvarande på att
redigera bilder från nollningen.
Arbetsmarknadskontakt
WSP har bokat för arbetsmarknadskväll i deras lokaler 9/10. Två
representanter från arbetsmarknadsgruppen ska på Brandskydd
2014 i Täby 26-27/11. Linnéa ska ha möte om Stockholmsresan
snart. Interfleet technology kommer ha en arbetsmarknadskväll
senare under hösten.
Webbi
Johannes har satt datorgruppen på att kontakta datasektionen
avseende att lösa säkerhetsbristen. Han planerar skicka massmail
till BIIFs medlemmar angående säkerhetsbrist.
§307
Beslut till följd av information

Inga beslut till följd av information.

§308
SFPE Student Chapter

Bordläggs tillsvidare.

§309
Höstfesten

Pernilla ska fråga v-sex om dom vill jobba under höstfesten.
Bilder till reklamplanscher för höstfesten kommer tas efter
nollningen. Om v-sex vill jobba ska tacksittning planeras,
troligtvis till helgen 28-29/11.

§310
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Spex

§311
Julmys

§312
Brandaktiviteter under hösten

§313
Övrigt

Det diskuteras vilket spex som ska planeras till höstfesten.
Övriga styrelser ska spexa på gasquen och det diskuteras om inte
BIIF-styrelsen också ska spexa under sittningen. Det anses att
några som har tid borde börja skriva spex snarast. Eventuellt kan
ett gemensamt spex ordnas med L-tek.
Beslut: Anna ska börja planera spex till höstfesten.
Beslut: Martin ska höra med L-tek om att ordna ett gemensamt
spex.
Beslut: Dea och Johannes ska börja skriva spex till gasquen.
Det bör börja planeras inför julmyset.
Beslut: Johannes och Anna blir preliminärt ansvariga för att titta
på lämpliga datum och boka lokal i december.
Martin ska höra med Adam Andersson om när V-sektionens
höstterminsmöte är planerat att hållas och Måns Andersson om
när storskiphtet är planerat att hållas. Detta så det finns riktlinjer
för när brands eget höstterminsmöte och skiphte ska bokas in.
Beslut: Martin ska höra med Adam och Måns om när Vsektionens höstterminsmöte och storskiphte är planerade.
Det har uppmärksammats en problematisk jargong bland vissa
utskott på V-sektionen. Det bör redas ut och diskuteras med
berörda parter.
Beslut: Martin ska diskutera med L-teks ordförande Fredrik
Rost om problemet.
Beslut: Middagsmöte på tisdag 16/9 hos Pernilla kl18:00.

§314
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§315
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 18/9 12:00 i styret.

§316
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Daniel Håkansson, justerare

Dea Ternström, justerare
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