BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-09-19

Tid

12:00

Plats

V:O1

Beslutande

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

§317
OFMÖ
§318
Justeringspersoner

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

§319
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§320
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§321
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-09-11 är justerat och godkänt.

§322
Beslutsuppföljning

Martin har hört med Adam Andersson och Måns Andersson om
när V:s höstterminsmöte och storskiphte är inplanerade. Eleonora
informerar att AktU planerar ha julmys 17/12.
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§323
Information

Ordförande
Martin har haft möte med V-styrelsen och planerar skicka ut ett
sammanfattande dokument över vad som sades på mötet till
BIIF-styrelsen. Han har fördjupat sig i vad SFPE Student
Chapter innebär och har initerat ett fortsatt arbete inför eventuell
uppstart. Den dåliga jargongen inom utskott på V-sektionen har
uppmärksammats och ska åtgärdas genom att det, med start nästa
år, kommer ordnas värdegrundsföreläsningar för funktionärer.
Han informerar att det kommer införas ett cafémästeri som ska
driva V-café. Detta ska skrivas in i reglementet och caféet
kommer bli studentdrivet med start vid årsskiftet.
Sekreterare
Anna har preliminärbokat ett liveband till höstfesten.
Kassör
Daniel har fått kontaktuppgifter till de elever han inte kunnat
maila och påminna om inbetalning för overaller. Han har fått
några fler inbetalningar under veckan men saknar fortfarande en
handfull.
Studierådsordförande
Kina informerar att hon hållit i den sista studiekvällen samt varit
på SRX-möte. På SRX-mötet diskuterades bland annat Speak Up
Days som kommer vara i november. Hon planerar även att vara
representant till Institutionsstyrelsen för bygg och
miljöteknologi. Hon informerar även att det har tillsatts
studierådsrepresentanter för Bi14 och Rh14.
Sexmästare
Pernilla har fått faktura från Moroten och Piskan för en lunch
under nollningen som ska betalas av SVL. Då
inbetalningsdatumet är snarast ska fakturan betalas av BIIF som i
sin tur fakturerar SVL för utgiften. Hon ska maila Daniel det
belopp som SVL ska faktureras för avseende mat under
nollningen.
PR-chef
Dea har fått bekräftelse av företaget som sålt overaller att hon
kan skicka tillbaka de som är defekta. Hon planerar skicka

SID 2(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
tillbaka overallerna kommande vecka. Hon har även lämnat in
brandsprutan och vågen för gravering.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa planerar gå på ett IKK-möte som motsvarande poster på
sektionerna går på.
Sportbas
Eleonora har börjat planera höstens aktiviteter och skickat ut
mail till medlemmarna med information om dessa samt
skidresan. Medlemmarna som går RUB har önskat att flytta
innebrandyn till november då deras praktik krockar med tidigare
satt datum i oktober. Brandmilen är preliminärbokad 12/10.
Hockeyn ska läggas innan första tentaperioden och det blir
eventuellt volleyboll i december.
Webbi
Johannes har börjat sammanställa en plansch för skidresan. Han
ska börja med plansch för studiekvällarna så fort datumen för
dessa är bestämda. Han har planer på att uppdatera startsidan på
hemsidan.
§324
Beslut till följd av information

Beslut: Kina och Dea ska rensa i nätförrådet.
Beslut: Martin ska ta reda på om BIIF-styrelsen kommer
anmodas till kårens jubileumsbal.

§325
Flytten av V-huset

Flytten av V-huset har tidigarelagts och kommer starta redan i
oktober. Arkivet ska flyttas 7-10/10 och ritsalarna, styret, caféet
och nätförrådet ska flyttas 27-31/10. BIIF-styrelsen är ansvarig
för att packa ner det egna nätförrådet samt egna saker i
styrelserummet inför flytten.
Det råder oklarheter kring vad som kommer gälla för bokning av
arbetsmarknadskvällar samt lokal för övriga aktiviteter.
Beslut: Martin ska undersöka hur man löser problematiken med
att inte ha egna lokaler till aktiviteter.

§326
Höstfesten

Livebandet är preliminärboket och Anna inväntar en
bokningsbekräftelse. Anna och Linnéa ska snarast börja sätta
ihop spexet till höstfesten. En budget för höstfesten bör sättas,
prisuppgifter från gasquen kan vara en bra utgångspunkt för
denna.
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Beslut: Pernilla och Daniel ska sätta ihop en preliminär budget
för höstfesten.
§327
Kalenderuppdatering inför hösten

§328
Ekonomi och fakturering

§329
Övrigt

Martin informerar styrelsen om viktiga datum och händelser. Det
diskuteras att en gemensam styrelsesittning med L-tek borde
anordnas. Frågan lyfts även kring hur många ur V-sex som kan
jobba under höstfesten, detta för att veta hur många platser som
ska bokas till en tacksittning.
Dea har fått svar från fyra av fem företag gällande uppgifter för
fakturering för annonser. BIIF:s ekonomiska status anses
acceptabel för tillfället.
Beslut: BIIF:s styrelseskiphte ska vara 7/2.
Beslut: Martin ska boka skanörs kursgård till BIIF-skiphtet, 2122/2.

§330
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§331
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 25/9 12:00 i styret.

§332
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Eleonora Grönlund, justerare

Kina Lundh, justerare
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