BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-10-09

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

§367
OFMÖ
§368
Justeringspersoner

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

§369
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§370
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§371
Föregående mötesprotokoll
§372
Beslutsuppföljning

Protokoll från 2014-09-25 och 2014-10-02 är justerade och
godkända.
Samtliga i styrelsen kan gå på tacksittning 12/12. Det diskuteras
vilken nation som är lämplig för sittningen.
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§373
Information

Ordförande
Martin informerar att anmälan till kårens jubileumsbal öppnar
följande dag. Tidigare i veckan närvarade han på V-styrets möte
där det bland annat diskuterades att det var dålig uppslutning på
safari till följd av undermålig information från styrelsens sida. En
valberedning har valts för V-sektionen och Cafémästeriet är i
startgroparna. Under fredagen föregående vecka var han
tillsammans med V-styrelsen på Skanskas nyöppnade kontor i
Malmö. Han har lagt upp styrelsens presentationsfilmer på BIIFs
facebooksida och även delat dessa med Daniel Cederholm.
Senare under dagen ska han tillsammans med Joel Hellbe bege
sig till Lophtet och boka detta till dammiddagen 3/12.
Han uppmanar samtliga i styrelsen som inte svarat på
evenemanget gällande häng och samkväm med styrelserna att
svara på detta.
Sekreterare
Anna har övat spex till höstfesten med Linnéa och skrivit
protokoll.
Kassör
Daniel informerar att det är en saknad overallinbetalning kvar
och att han nu fått utökad tillgång till postfacket på brandteknik.
Studierådsordförande
Karolina informerar att Martin i V-styrelsen haft möte med
föreläsaren i flerdimensionell analys då det är få som närvarar på
föreläsningarna. Hon har ännu inte uppdaterats med hur det gick
på mötet.
Sexmästare
Pernilla informerar att hon jobbat med att sammanställa de
summor som Riskhanteringsprogrammet samt V-styrelsen ska
faktureras på för utgifter BIIF lagt ut.
PR-chef
Dea ska ha möte med PR-gruppen följande dag. Hon har fått nya
overaller som ersättning för de som var defekta.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa informerar att det är arbetsmarknadskväll samma dag där
en del avanmält sig i sista stund. Hon funderar på att återinföra
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ett pricksystem för att undvika dåliga uppslutningar och sena
avanmälningar.
Sportbas
Eleonora informerar att det är för få som anmält sig till skidresan
för att det ska gå runt ekonomiskt. Därför ska den utökas till att
att Bi-elever ska få ta med vänner från L och V. BRAND1 är
trasig vilket innebär att brandmilen måste flyttas fram. Det är
hockey 24/10.
Webbi
Johannes har träffat datasektionen och diskuterat åtgärder av
hemsidan. Datasektionen ordnar gärna hemsidan mot en mindre
betalning i form av tygmärken och middag. Han har ännu inte
börjat med att lägga upp ett schema på hemsidan. Han har
skickat ut info om funktionärer till valberedningen till Rh14 och
Bi14 och flyttat fram anmälningsdatum för skidresan.
§374
Beslut till följd av information
§375
Flytten av V-huset

§376
Höstfesten

§377
Styrelseskiphte BIIF

§378
Höstterminsmöte + Sektionssafari

Beslut: Martin ska avboka tacksittning 29/11.
Beslut: Dea ska boka tacksittning på HK 12/12.
Nätförrådet är packat och flyttat. Nya förrådet ligger en våning
under brandteknik i KC. Förrådet ska delas med husstyrelsen och
BIIF-styret får inte uppehålla sig där under längre tider.
Beslut: Martin ska höra med Stefan Svensson om lås till nya
förrådet.
Beslut: Martin ska höra med Adam Andersson om nyckel till
nya styrelserummet.
Pernilla har haft möte med brandsex och bestämt meny och tema
för höstfesten.
Beslut: Pernilla ska skicka info till Dea inför sammanställning
av anmodan.
Tack vare extra inkomster från Stockholmsresan finns pengar att
avsätta till ett styrelseskiphte för BIIF. Styrelseskiphtet är
preliminärbokat i februari och ska planeras efter BIIFs
höstterminsmöte.
Det var bra uppslutning runt BIIF-bordet under safari samt
positiv respons angående kakutbudet.
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Det diskuteras att det borde utses en ansvarig i valberedningen.
Det bör även ses efter när nomineringen ska stängas och vara
tydligare information kring motkandideringar och anmälan av
dessa. Höstterminsmötet ska hållas i sal V:B.
Beslut: Johannes ska höra med Per Boström om han vill vara
valberedningsordförande.
Beslut: Martin ska se om det står i stadgarna hur länge
nomineringar måste sitta uppe.
Beslut: Martin ska höra med Per Boström hur lång tid de
behöver för att gå igenom nomineringar.
Beslut: Dea ska boka V:B till höstterminsmötet.
§379
Övrigt

Martin har inte hunnit läsa igenom mailsvaren angående SFPE
utan ska återkomma med information senare.
Beslut: Anna ska lägga upp förslag på facebook för att
bestämma ett övningstillfälle innan nästa styrelsemöte.
BRINN kommer närvara på höstfesten och har anmält att de vill
spexa.
Alla salar som finns i V-huset kommer finnas på KC.
BIIF-styrelsen bör ordna en present till Vs höstfest 6/12.
Vinstpengar från Stockholmsresan kan läggas på en ny hemsida.
Överphöset kommer i fortsättningen sitta med i V-styrelsen. Det
diskuteras huruvida phöskontakten ska vara ständigt kallad till
BIIFs styrelsemöten under vårterminen för att upprätthålla en
god kommunikation. Det bör skrivas in i reglementet att det
åligger ordföranden att även kalla phöskontakten till mötena.
Beslut: Tour de BIIF ska börja kl.17:00 hos Johannes.
Beslut: Martin ska göra ett schema för tour de BIIF.

§380
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§381
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 16/10 12:00 i styret.

§382
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Eleonora Grönlund, justerare

Dea Ternström, justerare
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