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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-09-25

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

§333
OFMÖ
§334
Justeringspersoner

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Karolina Lundh och Johannes Corbee väljs till att jämte
ordförande justera mötets protokoll.

§335
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§336
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§337
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-09-19 är justerat och godkänt.

§338
Beslutsuppföljning

Karolina och Dea har rensat i nätförrådet. Pernilla har börjat
ordna med budget till höstfesten. Hon har fått förra årets
höstfestbudget och ska under kommande vecka ha möte med
Johanna i V-sex och få siffror från gasquen. Martin har mailat
om kursgården i Skanör men inte fått svar ännu.
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§339
Information

Ordförande
Martin har fortsatt arbetet med SFPE och bland annat haft
kontakt med Martin Thomasson om detta. V-sektionens
funktionärstack är flyttat till 18/10 och den 1/10 kommer Vstyret stå i foajén under lunchen för att främja samtal med
medlemmar i V-sektionen. När nätförrådet i V-huset töms inför
flytten från V-huset kommer brand få ett temporärt förråd på KC.
En diskussion förs med kåren angående den jargong som råder
bland funktionärer på V-sektionen. Inför nästa år kommer en
workshop eller föreläsning som behandlar värdegrunder hållas
för funktionärerna för att undvika att jargongen består. V-styret
hålls uppdaterande med hur ärendet fortlöper.
Under V:s höstfest kommer andra sektionsstyrelser från runtom i
landet komma. Det är ännu oklart om BIIF-styrelsen kommer
vara anmodade till denna fest. Den 7/11 har kåren jubileumsbal,
den 8/11 är det ballunch.
Sekreterare
Anna har tillsammans med Linnéa övat på spex inför höstfesten.
Hon väntar för närvarande på en sista bokningsbekräftelse från
livebandet som ska spela på höstfesten.
Kassör
Daniel ska betala inkomna fakturor under kommande vecka och
jobbar fortfarande med att få in pengar för de overaller som sålts
vid skolstart.
Studierådsordförande
Karolina har varit på programledningsmöte och informerar att
det nya programupplägget är satt för första läsåret. Under mötet
diskuterades bland annat CEQ och att det ska börjas med
inbjudningar till brands examensfester. Den 26/9 ska hon
tillsammans med BIIF-styrelsen ha möte med
studievägledningen om mottagningen. Under onsdag i
kommande vecka ska hon ha studierådsmöte.
Sexmästare
Pernilla ska ha möte med Johanna i V-sex under kommande
veckan och gå igenom budgeten för gasquen för att på så sätt få
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inspiration inför budgeten till höstfesten. Hon ska även
sammanställa kostnader för programsittningen så V kan
faktureras för det som brand la ut åt deras räkning. Handläggaren
som brukar ha hand om alkoholtillstånd är inte i tjänst vilket har
lett till vissa försvårande omständigheter kring att ordna
alkoholtillstånd till höstfesten. Senare under dagen ska hon och
Martin ha möte för att sammanställa faktureringen till SVL. Det
råder ännu oklarheter kring hur SVL vill bli fakturerade.
PR-chef
Dea har inte haft några särskilda åtaganden sedan senaste mötet.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har bokat in SWECO för arbetsmarknadskväll i deras
lokaler i Malmö den 4/11. Interfleet var inplanerade för en
lunchpresentation 13/11 men eftersom ARKAD är samma dag
ska hon försöka flytta lunchpresentationen till 17/11. Trots
flytten ut ur V-huset kommer föreläsningssalarna troligtvis
kunna användas för företagspresentationer terminen ut. Följande
dag ska hon prata med Alexine om hur det löser sig med salar till
företagspresentationer och hur det fortlöper med planerna kring
Stockholmsresan. Hon har haft möte med Sofia Månsson om
Stockholmsresan som för närvarande saknar ett företag för att
kunna genomföras. Hon har även bokat in ett möte med
arbetsmarknadsgruppen för att tänka ut nya företag att kontakta
för presentationer. I samband med mötet ska
arbetsmarknadsgruppen ha kickoff. Swebring och Oilconx har
hört av sig och är intresserade av att komma och presentera sig.
Sportbas
Eleonora har bokat Victoriastadion 15/11 för innebrandy. När
ytterligare aktiviteter och datum är bestämda ska ho skicka ut all
info gemensamt i ett mail. Brandmilen blir troligtvis 12/10.
Datum för hockey är ännu obestämt.
Webbi
Johannes har kontaktat datasektionen angående att lösa
säkerhetsbristen på hemsidan. Det har fortfarande inte gått ut
information till medlemmarna om säkerhetsbristen. Han har
ordnat inloggningsuppgifter till hemsidan och mailat ut dessa till
de nya studenterna på riskhanteringsprogrammet. Han har även
jobbat med planschen till skidresan men inte blivit nöjd med
någon variant hittills. Han ska jobba vidare med planschen, och
även ha möte med datorgruppen under veckan.

SID 3(5)

BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING
§340
Beslut till följd av information
§341
Höstfesten

Beslut: Martin ska maila SVL och fråga om hur faktureringen
för nollningen ska redovisas.
Arbetet med att ordna en budget för höstfesten är igång. Pernilla
uppmanas att så snart som möjligt fråga v-sex vilka som ska
jobba så en tacksittning kan bokas. Förslagsvis kan det
preliminärbokas platser eftersom det går att uppskatta hur många
som kommer tackas. Sångcanteuren Andreas Stagnebo bör
tillfrågas om han vill ha någon till som värd för kvällen. BRINNstyrelsen ska bjudas till höstfesten och det ska bestämmas vad
som ska göras under deras vistelse i Lund.
Beslut: Martin ska skicka en preliminär inbjudan till höstfesten
till BRINN och andra funktionärsgrupper för att se intresset.

§342
Skidresan

§343
Styrelsernas umgänge

Eleonora hade möte med sportrådet tidigare i veckan. Hon har
mailat kursansvariga och frågat vad eleverna missar i första
läsveckan där skidresan är planerad. Det har kommit till hennes
kännedom att det finns en policy som motsäger resor under
skoltid. Den enda kursen hittills som har obligatoriska moment
under första veckan är CFD-kursen. Eleonora har haft möte med
Daniel Nilsson om resan och ska fråga honom när schemat för
läsperiod tre är satt. Hon ska skicka ut information till alla så de
är medvetna om situationen.
Det har förts diskussioner om att BIIF-styret och L-tek ska ha en
gemensam aktivitet. V-styrelsen bör också vara med och det ska
ordna en aktivitet för samtliga styrelser på sektionen. Det
diskuteras vilken aktivitet som kan vara lämplig.
Beslut: Martin ska titta på lämpliga datum och lägga upp förslag
i BIIF-gruppen på facebook.

§344
Sektionssafari

Bordläggs.

§345
Höstterminsmötet

Bordläggs.

§346
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Övrigt

Linnéa lyfter frågan kring om det är okej att använda BIIFs
facebooksida till att göra reklam för företagskvällar. Det anses
vara okej så länge det hålls kort och koncist utan onödigt
långdragen information om respektive företag.

§347
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§348
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2/10 12:00 i styret.

§349
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Karolina Lundh, justerare

Johannes Corbee, justerare
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