BIIF
BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES
INTRESSEFÖRENING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2014-10-16

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

§383
OFMÖ
§384
Justeringspersoner

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

§385
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§386
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§387
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-10-09 är justerat och godkänt.

§388
Beslutsuppföljning

Dea har mailat Helsingkronas nation angående tacksittning men
ej fått svar. Martin har hört sig för angående lås till nya
styrelserummet och förrådet men ej fått klara besked.
Information om lösningar med lås kommer fås kommande vecka.
Dea har sammanställt en anmodan till höstfesten och är strax klar
med denna. Johannes har hört med Per Boström om han vill vara
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ansvarig i valberedningen och han var positiv till detta. Martin
har gått igenom stadgarna för att se om det finns direktiv inför
nomineringar till höstterminsmötet men inte hittat något. Dea ska
maila och boka V:B senare under dagen.
§389
Information

Ordförande
Martin informerar att BRINN kommer närvara på höstfesten och
har bokat deras flyg till och från Lund. Han har även haft diverse
arbetsuppgifter i egenskap av brandmästare i V-styret och
informerar att BIIF-styrelsen kommer ha en egen plats i det nya
styrelserummet. Han har mailat Martin Thomasson om SFPE
men det är mycket information att se över som kommer ta långt
tid att gå igenom.
Sekreterare
Anna har skrivit protokoll samt övat spex till höstfseten. Hon
väntar på svar från livebandet angående riggning och kommer
Kassör
Daniel informerar att alla overaller är betalda. Revisorerna har
begärt möte innan höstterminsmötet men tid för mötet är ännu
inte bestämt. Han har hittat ett gammalt kvitto som ska faktureras
till SVL samt fakturerat WSP för deras företagspresentation.
Studierådsordförande
Karolina har blivit kontaktad av lärarberedningen angående
utvärdering av lärare. Hon ska sammanställa en enkät som elever
får svara på. Kommande vecka ska hon på programledningsmöte.
Sexmästare
Pernilla har arbetat med höstfesten samt skrivit kontrakt för
Gallien för två arbetsmarknadskvällar.
PR-chef
Dea har haft möte med PR-gruppen och planerar ha ytterligare
ett möte med gruppen 20/10. De diskuterar att göra hoodtröjor
till brandingenjörsprogrammet. Hon har även sammanställt en
anmodan till höstfesten och jobbar på att göra en affisch till
Stockholmsresan.
Arbetsmarknadskontakt
Linnéa har ordnat med salar på skolan inför kommande
företagspresentationer. Troligtvis får föreläsningssalarna bokas
gratis. Hon har jobbat mycket med Stockholmsresan under
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senaste veckan. Resan är lanserad och ytterligare information om
ansökan till den kommer ut senare.
Sportbas
Eleonora har fått information från Stefan Svensson att BRAND1
är trasig men ska besiktigas innan kommande söndag och
eventuellt går att använda till brandmilen. Just nu är det två
stycken anmälda till brandmilen. Hon ska gå ut med påminnelse
till kommande aktiviteter inom en snar framtid. Hon ska ha möte
med sportrådet följande måndag angående skidresan.
Webbi
Johannes informerar att de från datasektionen har påbörjat
arbetet med hemsidan.
§390
Beslut till följd av information
§391
Höstfesten

Beslut: Dea ska skicka anmodan till Pernilla för granskning.
Beslut: Dea ska boka tacksittning 12/12.
Det kommer vara cirka 20 stycken som jobbar under höstfesten.
Lovisa Månsson kommer agera fotograf under tillställningen.
Hon önskar vara med under ett planeringsmöte för att få
information om kvällen. Adam Andersson har begärt att få hålla
tal under middagen. Pernilla önskar ha ett möte med Martin
Estlund inför alkoholtillstånd.
Det diskuteras tid som ska avsättas för spexträning inför
höstfesten samt att det måste arrangeras aktiviteter under tiden
som BRINN är på besök. Det bör kontrolleras vems ansvar det är
att det delas ut pris till årets etta. Det omnämns att Daniel
Cederholm bör anmodas som tack för hjälpen med
presentationsfilmen.
Beslut: Kina ska höra med Daniel Nilsson angående
prisutdelning till årets etta.
Beslut: Anna ska uppskatta hur många scenelement som behövs
till spexet. (ett element = 2x1 meter)
Beslut: Anna, Johannes och Kina beslutas vara ansvariga för
aktiviteter under BRINNs vistelse.
Beslut: Styrelsen ska öva spex 19/10 med start kl. 16:00 hos
Dea.
Beslut: Pernilla ska fråga Håkan Niva om han kan låna ut sin bil
till BIIF.
Beslut: Johanna Andersson och Andreas Stagnebo ska vara
konferencierer under höstfesten.
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§392
Höstterminsmöte

Möjligheten att nominera till poster i BIIF slutar under lunchen
17/10. Per Boström ska få lapparna följande dag. Motiveringar
ska vara inne hos valberedningen senast 7/11 och
föredragningslistan ska vara ute senast 17/11. Tobias Mörtlund
har hört av sig angående att stadgar och reglementen inte
uppdaterats sen vårterminsmötet. Det diskuteras vilka poster i
BIIF som kan vara lämpliga att kalla till styrelsemöten.
Beslut: Eleonora ska höra med Josefin Haglund hur involverad
hon anser att likabehandlingsombudet bör vara i styrelsearbetet.
Beslut: Johannes och Anna ska se till att stadgar och reglemente
är uppdaterade.
Beslut: Martin ska sammanställa en att-göra-lista inför
höstterminsmötet och delge övriga i styrelsen.
Beslut: Martin ska skicka ut info om senaste anmälan till poster
till medlemmarna.

§393
Flytten av V-huset

Det diskuteras möjliga lösningar för lås till förrådet.

§394
Julmys

Bordläggs.

§395
Övrigt

Caroline Carlheim har visat intresse för att vara med i
valberedning som representant från Rh14. Det saknas ännu en
representant från Bi14.
Beslut: Styrelsen beslutar välja in Caroline Carlheim i
valberedningen.
Beslut: Johannes ska ordna representant från Bi14 till
valberedningen.

§396
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§397
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 23/10 12:00 i styret.

§398
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Karolina Lundh, justerare

Daniel Håkansson, justerare
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