BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-10-02

Tid

12:00

Plats

V-Styret

Beslutande

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

§350
OFMÖ
§351
Justeringspersoner

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

§352
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§353
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§354
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-09-25 är ej justerat och godkänt.

§355
Beslutsuppföljning

Martin har mailat inbjudan till höstfesten till BRINN, de ska
undersöka möjligheten att närvara.
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§356
Information

Ordförande
Martin har fått svar på sina frågor om SFPE från Martin
Thomasson men har inte hunnit gå igenom svaren ännu. Han har
även skickat ut en lista över höstens aktiviteter till samtliga i
styrelsen. Vidare informerar han att BIIF-styrelsen och L-tek inte
är anmodade till kårens jubileumsbal.
Sekreterare
Anna har bokat liveband och haft kontakt med dessa för att lösa
praktiska detaljer.
Kassör
Daniel har bokfört och jobbar på att bli klar med bokföringen för
nollningen.
Studierådsordförande
Karolina har hört från institutionsstyrelsen att hon är välkommen
att delta på möten. Föregående dag höll hon i studierådsmöte
samt var på CEQ-utbildning på kåren.
Sexmästare
Pernilla har haft möte med Johanna i V-sex angående
programsittningen. Till följd av att V-sektionen ska betala för
alla studenter på V-sektionen kommer BIIF få tillbaka utlagda
pengar för sittningen. Hon har även gjort en preliminär budget
för höstfesten. Hon har haft möte med brandsex och ska ha
ytterligare ett möte under kommande måndag för att sätta temat
till höstfesten och gå igenom allt som behöver göras. Menyn
kommer eventuellt sättas kommande vecka.
PR-chef
Dea har haft kontakt med en kille som jobbar på en tryckerifirma
och ska ha möte med honom och PR-gruppen kommande vecka
för att diskutera eventuella hoodies. Hon har fått nya overaller
som ersättning för de som gått sönder, men har ännu inte hunnit
skicka tillbaka de som är defekta.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa informerar att ytterligare två företag är intresserade av att
vara en del av stockholmresan vilket innebär att den kommer bli
av. Dock kommer inte Väg och Vatten eller Lantmäteri att delta.
Hon informerar även att det är hög efterfrågan från företag att ha
arbetsmarknadskvällar.
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Webbi
Johannes informerar att han och datorgruppen ska ha möte med
datasektionen följande dag för att diskutera en lösning på
hemsidans säkerhetsbrist.
§357
Beslut till följd av information
§358
Sektionssafari

§359
Höstfesten

§360
Höstterminsmötet

§361
Flytten av V-huset

Beslut: Middagsmöte tisdag 7/10 kl.18 hos Johannes.
Det är sektionssafari den 6/10 där styrelsen enligt tradition ska
bjuda på fika. Samtliga i styrelsen ska baka en egen kaka och ha
med. Safari börjar kl.12:00 men styrelsen ska ses innan och ställa
iordning. Linnéa kommer komma senare och gå tidigare till följd
av att det krockar med hennes ex-jobb. Samtliga ska skriva i
sms-gruppen vad de bakar så de inte blir dubletter. Det
diskuteras att eventet borde marknadsföras på BIIFs
facebooksida. Det ska skrivas en lista med postbeskrivningar och
tas med till Safari. Det tas upp att valberedningen bör kontaktas
för att förbereda inför nomineringar till posterna.
Beslut: Styrelsen ska ses vid kl.11:30 för att förbereda inför
Safari.
Beslut: Johannes ska marknadsföra eventet på facebook.
Beslut: Anna ska skriva samman en beskrivning över posterna.
Beslut: Johannes tilldelas att vara valberedningsansvarig.
Beslut: Martin ska ta reda på vilka som är med i valberedningen
och skicka det till Johannes.
Beslut: Samtliga ska ha styrelsepikéer på sig.
Pernilla och Martin ska göra en tidsplan över händelser inför
höstfesten, t.ex. när biljettförsäljning ska starta. Johannes ska
höra med Stefan Karlsson hur betalningssystemet från förra året
fungerar. Henrik Hassel, Daniel Nilsson och Robert Jönsson ska
anmodas till höstfesten.
Beslut: Dea ansvarar för att göra en anmodan till höstfesten.
Höstterminsmötet ska börja planeras direkt efter tentaperioden.
Det är ännu oklart var det ska hållas men det kan eventuellt vara
i en hörsal i V-huset. Martin ska sätta ihop en tidsplan
innehållande uppgifter och skicka ut till styrlsen.
Nätförrådet ska flyttas 7/10 och måste vara färdigpackat till dess.
Martin berättar om de nya datumen för flytt av de olika lokalerna
i V-huset.
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Beslut: Förrådet ska packas ner kl. 14:00 på söndag 5/10.
§362
Styrelseumgänge

§363
Övrigt

Martin var med på L-teks möte tidigare under veckan. De var
intresserade av att delta i tour de styrelse som har som förslag att
inträffa 15/11. Den 13/12 är det lantsittning där BIIF-styrelsen är
inbjuden i mån av plats.
Beslut: Martin ska undersöka ifall 12/12 är lämpligt datum för
tacksittningen.
Beslut: Martin ska göra en doodle på facebook där styrelsen kan
rösta om lämpliga datum.
Beslut: Martin ska undersöka om de nya funktionärerna får vara
med på V-sektionens funktionärstack.
Martin informerar att han kommer ha personliga möten med alla
i styrelsen igen under hösten.
Dea lyfter frågan ifall hon ska beställa riskhanteringstygmärken.
Samtliga är positiva till det.
Beslut: Dea ska titta på möjligheten att beställa
riskhanteringstygmärken.

§364
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§365
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 9/10 12:00 i styret.

§366
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare
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Johannes Corbee, justerare

Daniel Håkansson, justerare
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